
V závěru roku 2013 získaly inovační firmy z plzeňského regionu, 

které patří mezi klienty a spolupracovníky BIC Plzeň, hned několik 

významných ocenění.  

Skvělým úspěchem je cena Technologické agentury ČR (TA ČR) pro 

společný projekt společností Wikov Gear s.r.o., GTW BEARINGS s.r.o., 

Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň s.r.o. a vysokoškolského 

ústavu Západočeské univerzity v Plzni Nové technologie - výzkumné 

centrum (NTC).  

Technologická agentura ČR letos tyto ceny 

udělovala poprvé a vítěze vybrala odborná 

komise z celkem 194 projektů aplikovaného 

výzkumu realizovaných za finanční podpory 

státního rozpočtu (především z programu 

ALFA). Ceny byly uděleny ve třech kategoriích: 

Originalita řešení, Řešení pro kvalitu života a 

Užitečnost řešení. Právě v poslední jmenované 

kategorii zvítězil projekt Výzkum a vývoj 

turbopřevodovky s novým typem seg-

mentových ložisek. Jedná se o převodovku 

pro přenos velmi vysokých výkonů a otáček, 

kterou lze použít v elektrárnách nebo 

rafineriích. Výsledky tohoto projektu umožní ucházet se o zakázky 

např. při výstavbě elektráren nebo zařízení na těžbu plynu. Při 

zpracování úspěšné přihlášky projektu do programu ALFA 

spolupracovali řešitelé projektu s BIC Plzeň. Ceny byly autorům 

vítězných projektů předány 4. prosince 2013 na slavnostním večeru  

v Nové budově Národního muzea v Praze za účasti českého premiéra  

a dalších členů vlády. 

Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu se uskutečnilo  

i vyhlášení vítězů projektu Vizionáři 2013, který oceňuje inovativní 

počiny v českém podnikání s významným společenským, techno-

logickým či ekonomickým přínosem. Organizátorem je sdružení 

CzechInno ve spolupráci s dalšími partnery, mezi nimiž je i síť 

Enterprise Europe Network Česká republika.  Letošní ročník za-

znamenal rekordní počet přihlášených firem, z nichž porota vybrala 

čtyři subjekty, které se staly novými Vizionáři pro rok 2013. Jedním 

z nich je společnost COMTES FHT, a.s. z  Dobřan u Plzně, která byla 

oceněna za společenský a technologický 

přínos v oblasti využívání nanotechnologií ve 

zdravotnictví, spočívající ve vývoji titanových 

tyčí s nanostrukturou určených pro im-

plementaci bioimplantátů z čistého titanu. 

Čestné uznání odborné poroty za tech-

nologický a společenský přínos v oboru své 

činnosti dále obdržela domažlická společnost 

nanoSPACE s.r.o. 

    Tradiční soutěží je Cena inovace, kterou 

každoročně organizuje Asociace inovačního 

podnikání  ČR - letos se jednalo již o 18.ročník. 

Ocenění druhého stupně, čestné uznání, zde 

získal produkt Business Network Platform 

podnikatelského subjektu MANAGEMENTMANIA.COM LLC, organizační 

složka Plzeň, sídlícího v plzeňském Vědeckotechnickém parku.  

Oceněným firmám patří gratulace a přání úspěšného pokračování 

v inovačních aktivitách. Věříme, že uspěje i některá z firem, které se 

přihlásily do prestižní soutěže Česká inovace, jejíž výsledky budou 

vyhlášeny v březnu příštího roku v Praze na Festivalu Česká inovace 2014 

(více na www.ceskainovace.cz/cz/soutez/o-soutezi).  
                                                                                            -eb- 

listopad-prosinec 2012 

Firmy z plzeňského regionu získaly významná ocenění za inovace 

listopad - prosinec 2013 

Technický ředitel firmy Wikov Gear Ing. Radovan 
Rašpl  při přebírání ceny TA ČR 

V současné éře globalizace jsou především malé a střední podniky 

(MSP) tvrdě konfrontovány s rostoucí konkurencí z jiných zemí, včetně 

rozvíjejících se ekonomik mimo EU. Aby zůstaly konkurenceschopné, 

potřebují firmy rozvíjet nové nápady, získávat know-how, inovovat   

a hledat uplatnění pro své výrobky a služby na nových trzích. 

Usnadnit firmám vývoj nových produktů a zavádění nových postupů, 

stimulovat je k inovačním aktivitám s cílem jejich komerčního uplatnění, 

umožnit jim zlepšit postavení na stávajících trzích a vstup na trhy nové, to 

vše je cílem činnosti sítě Enterprise Europe Network. BIC Plzeň je už od 

roku 2008 jedním z partnerů této sítě, která v současné době zahrnuje 

téměř 600 oficiálních partnerských pracovišť ve všech 28 členských 

státech EU. Vedle toho se do aktivit sítě ve větší či menší míře zapojují 

Síť Enterprise Europe Network podporuje  
mezinárodní spolupráci firem 



Vychází publikace Inovační potenciál plzeňského regionu 

různé subjekty se statutem tzv. Kontaktních bodů ve  

26 dalších zemích. Jedná se nejen o evropské země mimo EU (například 

Švýcarsko, Norsko, Rusko, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina aj.), 

ale i o řadu mimoevropských států (například Čína, Brazílie, Kanada, 

Egypt, Jižní Korea a další). 

Při realizaci služeb podporujících mezinárodní spolupráci využívá síť 

řadu metod a nástrojů, zaměřených 

na přímé setkávání firem, nebo na 

navazování spolupráce s využitím 

databází nabídek a poptávek. Tyto 

nabídky a poptávky zahrnují široké 

spektrum oborů. Jedná se přitom jak 

o příležitosti v oblasti obchodu, tak o 

možnosti navázat výrobní kooperace 

či technologickou spolupráci, ale také 

spolupráci ve výzkumu a vývoji. Firmy 

mohou získat přístup k obsahu 

databází prostřednictvím jednotlivých 

pracovišť sítě.  

Zájemci z plzeňského regionu se 

mohou v BIC Plzeň zaregistrovat 

k odběru vybraných obchodních  

a kooperačních nabídek přeložených 

do češtiny. Ty jsou formou  tematicky 

členěného elektronického bulletinu 

Podnikatelské příležitosti rozesílány 

každé dva týdny. Databáze nabídek a poptávek je také přístupná přes 

webové stránky Enterprise Europe Network http://een.ec.europa.eu/  - 
zde pod nadpisem Latest Partnering Opportunities lze prokliknout na 

Search for profiles, kde je možné podle zadaných kritérií vyhledávat mezi 

více než 15 tisíci profily firem, které mají zájem najít partnery v zahraničí 

(viz obrázek s náhledem stránky). Rovněž je možné se zde zaregistrovat 

a nastavit si automatické vyhledávání vhodných nově vkládaných 

nabídek, poptávek nebo kooperačních akcí. 

Databáze je možné využívat i aktivně -  konzultanti BIC Plzeň ve 

spolupráci s firmou zpracují nabídku či poptávku do formy obchodního 

nebo technologického profilu, který je pak vložen do databáze. Zadavateli 

profilu jsou následně předány reakce zahraničních zájemců a v případě 

potřeby může být rovněž poskytnuta asistence při navázání přímého 

kontaktu a úvodním jednání. 

Všechny uvedené služby 

jsou poskytovány bez-

platně; firma, která projeví 

zájem o některou nabídku, 

musí ale počítat s tím, že 

hned v úvodních fázích 

navazování kontaktů bude 

třeba sdělit konkrétní 

údaje, z nichž vyplyne, zda 

je skutečně potenciálním 

partnerem pro spolupráci, 

odpovídajícím představě 

zahraničního partnera 

(nedochází tedy jen 

k pasivnímu předávání 

kontaktů na zadavatele 

nabídky či poptávky).  

    V letech 2011-2012 bylo 

s podporou celosvětové 

sítě Enterprise Europe Network mezi firmami či výzkumnými pracovišti 

uzavřeno kolem 3,5 tisíce dohod o mezinárodní spolupráci. I české firmy 

nacházejí prostřednictvím nástrojů sítě řadu zahraničních partnerů pro 

jednání, v posledních letech tato jednání vedla každoročně k podpisu více 

než 40 konkrétních dohod jak o obchodní, tak i technologické či 

výzkumné spolupráci. 

Kontakt pro další informace: Bc. M. Skrziszowská (m.skrz@bic.cz), 
Ing. M. Müllerová, MBA (mullerova@bic.cz), www.bic.cz/een. 

             -eb- 

 
Přípravu publikace s názvem Inovační potenciál plzeňského regionu 

v závěru roku 2013 dokončuje BIC Plzeň ve spolupráci s Regionální 

kontaktní organizací pro Západní Čechy (RKO-

ZČ). Cílem je podpořit mezinárodní 

technologickou spolupráci malých a středních 

inovačních firem z plzeňského regionu se 

zahraničními subjekty. 

BIC Plzeň se na přípravě této publikace 

podílí v rámci svého zapojení v síti Enterprise 

Europe Network (www.enterprise-europe-
network.cz).  

RKO-ZČ je projekt Západočeské univerzity 

v Plzni podporovaný v rámci programu EUPRO 

II zaměřený na podporu účasti českých 

subjektů v projektech mezinárodní spolupráce 

ve výzkumu a vývoji (v současné době zejména v projektech stávajícího 

7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, do 

budoucna se zaměří hlavně na nový program pro financování 

evropského výzkumu, vývoje a inovací Horizont 2020) (více na 

www.rko.zcu.cz). 
       V první fázi publikace představí formou „katalogových listů“  

v českém a anglickém jazyce téměř třicítku firem z plzeňského regionu, 

včetně uvedení konkrétních oblastí pro potenciální mezinárodní 

spolupráci. Důležité je, že je  koncipována 

jako otevřená, takže postupně bude 

doplňována o další firmy.   

     Předpokládaný termín zpřístupnění 

publikace je leden 2014. K dispozici bude 

především v elektronické formě, v omezeném 

počtu i jako tištěná. Bude možné ji najít na 

webových stránkách BIC Plzeň v sekci 

Enterprise Europe Network: www.bic.cz/een . 

     Naše publikace bude vhodným doplňkem 

k publikaci „Plzeň - město výzkumu a vývoje“ 

propagující vědecko-výzkumný potenciál jako 

základ plzeňské prosperity, kterou vydal 

v říjnu 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci  

s dalšími partnery a je ke stažení na webu města Plzně.  

Kontakt pro další informace: Ing. Jaroslav Sobotka, tel. 377 235 379, 

e-mail: sobotka@bic.cz . 
                                                                                             -js- 

 



  Mezinárodní kooperační setkání – brokerage events 

V rámci zapojení v síti Enterprise Europe Network nabízí BIC Plzeň 

svým klientům účast na celé řadě mezinárodních akcí, jejichž cílem je 

zprostředkovat jim možnost jednání s potenciálními zahraničními partnery. 

Tyto akce – tzv. brokerage events – probíhají 

nejčastěji při významných veletrzích nebo 

konferencích. Díky dlouhodobým zkušenostem 

pracovníků sítě Enterprise Europe Network 

jsou akce precizně připraveny a pro firmy 

představují možnost rychlého a efektivního 

vyhledání partnerů pro obchodní, výrobní či 

vývojovou spolupráci s minimalizací vstupních 

nákladů a s jistotou aktivních schůzek  

s vhodnými partnery. Každý účastník ví 

předem, s kým a kdy bude mít možnost 

jednat, ve zbylém čase pak zpravidla 

navštěvuje samotný veletrh či se účastní 

odborného programu. 

BIC Plzeň byl na podzim 2013 partnerem dvou úspěšných 

mezinárodních kooperačních akcí: v září  probíhala dvoustranná jednání 

při veletrhu EMO v Hannoveru a v říjnu akce Kontakt-Kontrakt při 

Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Mezi zúčastněnými firmami 

v Hannoveru byla mimo jiných i plzeňská firma  ŠKODA TVC s.r.o., která 

absolvovala asi 10 schůzek a akci hodnotila jako velmi zajímavou 

s reálným potenciálem uzavření zakázek. S prestižní akcí při EMO 

v Hannoveru je z hlediska firemní účasti a počtu schůzek srovnatelná  

i akce Kontakt-Kontrakt při MSV v Brně. Této kooperační akce se 

zúčastnilo celkem 239 firem (Hannover 280) 

ze 13 zemí (Hannover 29), které absolvovaly 

téměř 800 schůzek (Hannover cca 600). 

Účastníci deklarovali, že téměř čtvrtina 

schůzek již vedla ke konkrétní dohodě a na 

dalších téměř 70 % schůzek budou 

navazovat další jednání k upřesnění 

podmínek možné spolupráce.  

      Akce Kontakt-Kontrakt budou v Brně 

probíhat i v příštím roce, a to na jaře při 

veletrhu AMPER 2014 a na podzim opět při 

MSV.  Zájemci o účast mohou již nyní 

kontaktovat pracovníky BIC Plzeň, kteří 

poskytnou všechny potřebné informace a pomohou při zpracování 

kooperačního profilu.  

Je připravována i řada akcí v zahraničí, přehled nejzajímavějších pro 

nejbližší období je v následující tabulce. 

 

Kontakt:  Bc. M. Skrziszowská (m.skrz@bic.cz). 
     

Datum Název akce Místo Oborové zaměření 

15. - 16. 1. 
ENERGY DAYS 2014 (Biomass Business Talks 2014 + Energy 
Efficient Construction 2014) 

Graz,  
Rakousko Bioenergie, životní prostředí, technologie 

26. - 27. 1. Fashionmatch @ Modefabriek & Amsterdam Fashion Week 
Amsterdam,  
Nizozemí Oděvní průmysl, design, obuv, doplňky 

27. 2. 
Let's connect: business & innovation - Biomass and Energy 
Efficiency in Buildings Brokerage Event 

Wels,  
Rakousko 

Bioenergie, úspora energie ve stavebnictví, 
technologie 

4. - 5. 3. 
International water exhibition SMAGUA 2014 - Brokerage 
event 

Zaragoza,  
Španělsko Vodní hospodářství 

5. 3.  Ecobuild matchmaking 2014 
Londýn,  
UK Ekologické stavebnictví, materiály a technologie 

10. - 14. 3. CeBIT Future Match 2014 
Hannover,  
Německo ICT 

17. 3.  Food Business Meetings Tavola 2014 
Kortrijk,  
Belgie Potravinářství 

18. - 19. 3. Kontakt-Kontrakt (při veletrhu AMPER 2014) 
Brno, 
ČR Elektrotechnický průmysl 

18. - 20. 3. Brokerage Event "LaserOptics in Europe" 
Berlín,  
Německo Laserové a optické technologie  

3. - 4. 4.  Buyers Lounge at Light & Building 2014 
Frankfurt,  
Německo Osvětlení, inteligentní stavební technologie 

Akce Kontakt-Kontrakt při MSV v Brně v říjnu 2013 

Pracovníci BIC Plzeň se podíleli na zpracování Situační zprávy  

o výzkumu, vývoji a inovacích v Plzeňském kraji. Zpráva vznikla jako 

výstup jedné z aktivit v rámci zpracovávané RIS3 - Výzkumné a inovační 

strategie pro inteligentní specializaci (Research and innovation strategy 

for smart specialisation). Nařízení Evropské komise vyžaduje na členských 

státech EU a jejich regionech přípravu RIS3 strategií jako tzv. ex-ante 

kondicionalitu pro schválení operačních programů na podporu investic do 

výzkumu, vývoje, inovací a informačních technologií z prostředků 

Strukturálního fondu ERDF EU pro  programovací období 2014 - 2020.  

Obsah situační zprávy byl prezentován a diskutován  30.září 2013 na 

jednání členů RIS3 platformy pro Plzeňský kraj a bude sloužit jako 

základní zdroj informací pro analytickou část regionální RIS3. Do konce 

roku 2013 bude hotova pracovní verze strategie, v roce 2014 se pak 

počítá s jejím dopracováním a zahájením její implementace. 

Více na www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-pro-cr. 
                                                                                            -eb-            

BIC Plzeň se podílí na přípravě RIS3 strategie pro Plzeňský kraj 



Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené 

informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. 
 

Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí .  

Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 

e-Zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň 

Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum 

Adresa: Riegrova 1, 306 25 Plzeň. Tel.:377 235 379 Fax: 377 235 320 E-mail: bic@bic.cz 

Datum vydání 17. 12. 2013 

  Představujeme inovační firmy v regionu  
EDIP s.r.o. 

Česká firma EDIP s.r.o. byla založena v roce 2003. Její činností je 

obor dopravní inženýrství v celé jeho šíři. Zabývá se bezpečností dopravy, 

dopravními průzkumy, vyvíjí a prodává software pro dopravní inženýry  

a věnuje se i mnoha dalším činnostem. V neposlední řadě je řešitelem 

řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury 

ČR či Ministerstva vnitra ČR.  

V současné době má společnost pobočky v Plzni a v Mariánských 

Lázních. O její bližší představení jsme požádali vedoucího plzeňské 

pobočky Ing. Jana Martolose. 

 

Spektrum činností Vaší společnosti je velmi široké. Co v něm považujete 
za klíčové? 

Naše firma se věnuje oboru dopravní inženýrství. 

Poskytujeme služby projektantům, investorům a správcům 

dopravní silniční infrastruktury – Ředitelství silnic a dálnic 

ČR (ŘSD), krajské úřady, správy a údržby silnic, městské  

a obecní úřady. Nejčastěji se jedná a dopravní průzkumy, 

komplexní analýzu komunikační sítě, posouzení kapacity 

pozemních komunikací a otázky spojené s bezpečností dopravy. 

Širší veřejnost asi bude znát Celostátní sčítání dopravy – to probíhá 

jednou za pět let na celé silniční síti ČR a společnost EDIP jej zajišťovala 

spolu s dalšími firmami jako člen konsorcia v roce 2010 pro ŘSD. Možná 

se ještě pamatujete na sčítače v oranžových vestách, které jste mohli 

potkat při svých cestách automobilem. 

 

V úvodu je zmíněno, že jste i řešitelem několika výzkumných projektů.  
O jaké projekty jde a co je či bude jejich výstupem? 

Již od založení firmy v roce 2003 jsme řešiteli projektů výzkumu  

a vývoje v oblasti dopravy. Nejprve se jednalo o projekty podporované 

Ministerstvem dopravy, nyní řešíme projekty pro Technologickou 

agenturu ČR a Ministerstvo vnitra. Jedná se o projekty, jejichž obsahem 

je zejména výzkum v oblasti kapacity pozemních komunikací  

a bezpečnosti dopravy. Výsledkem projektů je obvykle metodika ve 

formě Technických podmínek a software. Výstupy projektů se promítají  

i do norem pro navrhování pozemních komunikací. Vše je určeno 

zejména pro dopravní inženýry a projektanty staveb – umožní jim to to 

navrhovat komunikace, po kterých můžeme plynule a bezpečně projet, 

ale na druhou stranu nejsou zbytečně předimenzované. 

 
Důkazem toho, že Vaše společnost je na špici tohoto oboru v České 
republice, je i Vaše vydavatelská činnost a pořádání odborných 
konferencí.  

Od roku 2009 jsme vydavatelem časopisu Dopravní inženýrství. 

Jedná se o recenzovaný časopis určený širší veřejnosti z oboru dopravy. 

Vychází dvakrát ročně a prezentuje výsledky aktuálních výzkumů firmy 

EDIP, ale i dalších odborných pracovišť včetně vysokých škol. Kromě 

výzkumů se věnuje i další související dopravně inženýrské problematice - 

pěší a cyklistické dopravě, otázkám zklidňování dopravy, vlivu dopravy 

na životní prostředí a dalším. Publikují zde odborníci  

z České republiky i ze zahraničí. 

     Kromě časopisu vydáváme v knižní podobě také 

Technické podmínky a metodiky, které jsou výstupem 

projektů výzkumu. 

     Odbornou konferenci, kterou pořádáme každé dva 

roky, považujeme za důležitou a přitom příjemnou formu, 

jak výsledky výzkumu prezentovat odborné veřejnosti. Letošní 

konference se konala ve dnech 10. a 11. října v Mariánských Lázních pod 

názvem „Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek na 

pozemních komunikacích“. 

 

Jaký přínos mohou Vaší společnosti poskytnout služby BIC Plzeň a sítě 
Enterprise Europe Network?  

Protože problémy s dopravou jsou ve všech vyspělých zemích 

podobné, snažíme se o kontakt se zahraničními odborníky. Dobrou 

spolupráci máme s několika firmami z Německa. 

Rádi bychom ovšem využili služby BIC Plzeň a rozšířili mezinárodní 

spolupráci i s dalšími firmami z jiných zemí. Také se snažíme zapojit do 

mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Aktuálně se rozbíhá projekt 

Open Transport Net podporovaný Evropskou komisí z Rámcového 

programu pro konkurenceschopnost a inovace.  

 

Děkujeme za rozhovor. 
Více informací o firmě a jejich aktivitách je možné nalézt na www.edip.cz  

                                                                                            -eb- 

Upozorňujeme  
♦ Na adrese http://bit.ly/1broJCQ je zpřístupněn jednoduchý on-line dotazník, kde mohou klienti BIC Plzeň, kteří využívají služby poskytované  

sítí Enterprise Europe Network, ohodnotit kvalitu těchto služeb. Jedná se například o služby pro navazování mezinárodní spolupráce, poradenské 
služby, semináře, zasílání a zpřístupňování tohoto Zpravodaje aj. Získané výsledky nám pomohou tyto služby dále zkvalitňovat a lépe je 
přizpůsobit  potřebám našich klientů.   

♦ Seminář Zahraniční obchod se zbožím a službami: DPH a celní problematika je připravován na 15. ledna 2014 od 9 do 14:30 hod. Přednášet bude 
odborný konzultant Marek Reinoha, místem konání je Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Seminář je organizován v rámci aktivit Enterprise 
Europe Network a účast na něm je bezplatná. Pozvánka s pokyny pro registraci je k dispozici na www.bic.cz  v sekci Novinky.  
Kontakt: Bc. M. Skrziszowská (m.skrz@bic.cz), tel. 377 235 379. 


