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IČO: 68378041
Ředitel: prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Zástupce ředitele: doc. RNDr. Alexander Chvátal, DrSc.
Provozní údaje parku
Členství v SVTP: ANO
Stav parku: provozovaný
Partner v projektu SPINNET: NE
Termín zahájení provozu: 1.7. 2008
Zakladatel(é): ÚEM AV ČR, v.v.i.
Majitel(é): ÚEM AV ČR, v.v.i.
Provozovatel(é): BioInova, s.r.o.
Typ hospodářského subjektu: v.v.i.
Kritéria pro přijetí inovační firmy: Inovační spin-off firma v biomedicíně
Charakteristika parku
Úvod
Specializovaný podnikatelský inkubátor pro inovativní firmy v biomedicíně vybavený čistými
porostory. IBC s skládá z
1) podnikatelského inkubátoru,
2) centra pro podporu konkurenceschopnosti začínajících firem v biomedicíně.
Vybavení čistých prostor a podnikatelského inkubátoru je zaměřeno na spin-off firmy pracující v
oboru buněčné terapie, regenerativní medicíny a farmakologie, IBC začínajícím firmám poskytuje
všechny potřebné konzultace a služby.
Zakladatelem i majitelem je Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., provozovatelem je dceřinná
společnost ústavu ÚEM firma BioInova, s.r.o. Inovační biomedicínské centrum zahájilo činnost 1.
7.2008, oficiální otevření proběhlo 7.10.2008. IBC se nachází v areálu ústavů Akademie věd ČR v
Praze – Krči.

Služby poskytované inovačním firmám
VTP
externě
Poradenství
obchodní plány
technologické poradenství
patentové poradenství
certifikační poradenství
finanční poradenství
účetnictví
právní poradenství
marketingové poradenství
vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
VTP
externě
Technické služby
sekretariát
telefonní centrála
telefon, fax
kopírování
zpracování textů
recepce
bufet, jídelna
konferenční prostory

počítač pro technické použití
dílny
laboratoře
přístup k databankám
výstavní prostor
VTP
externě
Finance
vlastní kapitál
kredity
příspěvky
ostatní formy
Náklady služeb parku
Náklady služeb VTP
výhradně podle skutečných nákladů
výhradně paušály
paušál a příplatek podle použití
v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
Vedlejší náklady
dle spotřeby
paušál Kč/m2
vytápění
elektřina
ostatní
celkem

Nájemné (ročně)
Kč/m2
kancelářské plochy
3600
výrobní plochy
ostatní

Statistické údaje

inov. firmy
ost. firmy
instituce
CELKEM
Počet firem
5
1
6
Počet pracovníků
10
1
11
Pronajatá plocha m2
120
15
135

VTP
Rozloha pozemků
Zastavěná pl. parku
820 m2
Užitná plocha
150 m2
- pronajatá plocha
135 m2
= zbývá k pronájmu
15 m2

Seznam inovačních firem parku
ArtiCell, s.r.o.
IČO: 24736660
ArtiCell, s.r.o. je nová česká biotechnologická společnost, jejímž cílem je zavedení metod moderní
regenerativní medicíny do léčby poškozených a osteoartrózou postižených kloubů. Vznikla v roce
2010 a sídlí v Inovačním biomedicínském centru Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
ArtiCell se zaměřuje na léčbu onemocnění pohybového aparátu a na další výzkum a vývoj metod
jejich léčby pomocí autologních (vlastních) kmenových buněk.
Mgr. David Hradiský
Tel.: +420296443362
Fax: +420241063361
E-mail: david.hradisky@articell.cz
WWW: http://www.articell.cz
Technologie:
0100 - Biotechnologie
0102 - Biomedicina
0700 - Medicina a zdravotnictví
Odvětví:
73 - Výzkum a vývoj
85 - Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

BioInova, s.r.o.
IČO: 28452682
BioInova je inovační společnost zaměřená na aseptické výrobní procesy. BioInova má evropské
povolení SÚKL k výrobě buněčných léčebných prostředků.
Ing. Petr Bažant, CSc., MBA
Tel.: +420602632124
Fax: +420241063350
E-mail: petr.bazant@bioinova.cz
WWW: http://www.bioinova.cz
Technologie:
0100 - Biotechnologie
0102 - Biomedicina
0104 - Biotechnologie (ostatní)
0604 - Organizace a řízení
0700 - Medicina a zdravotnictví
0704 - Systémy pro medicinu a zdravotnictví
Odvětví:
73 - Výzkum a vývoj
85 - Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

EponaCell, s.r.o.
IČO: 24722022
Léčba pohybového aparátu koní a psů, zejména metodami "moderní" terapie - kmenové buňky, PRP,
..
Mgr. Daniel Bezděk
Tel.: +420774223233
Fax: +420241063361
E-mail: daniel.bezdek@eponacell.cz
WWW: http://www.eponacell.cz
Technologie:
0100 - Biotechnologie
0102 - Biomedicina
Odvětví:
73 - Výzkum a vývoj
85 - Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci
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