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„Je třeba vytvořit partnerskou platformu 
pro spolupráci mezi výzkumnými institucemi 
a vysokými školami na straně jedné a podni-
katelskou sférou na straně druhé,“ prohlásil 
Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR, 
na VIII. hospodářské diskuzi Česko-německé 
obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), 
jež se konala 19. listopadu. Diskuse je jed-
nou z aktivit ČNOPK, které míří ke zlepše-
ní inovační činnosti firem v Česku. Po celý 
rok 2014 komora organizovala diskuse a dal-
ší akce na téma Výzkum a vývoj – zaostřeno 
na budoucnost.

Podpora inovačních aktivit je nutností pro 
zachování konkurenční výhody Česka jako 
investiční lokality a pro dlouhodobou udr-
žitelnost ekonomického růstu. Na tom se při 
hospodářské diskusi shodli státní tajemník 
Bavorského státního ministerstva hospodář-
ství a médií, energie a technologie Franz Jo-
sef Pschierer i ministr Jan Mládek a ostat-
ní partneři z řad firem a vědecko-výzkum-
ných zařízení.

Ve výzkumu, vývoji a inovacích je úspěš-
né Bavorsko, které je velmi blízkým obchod-
ním partnerem ČR. Bavorsko klade velký dů-
raz na spolupráci vědeckého a hospodářského 
sektoru a transfer technologií. „Jednáme po-

Je nutné podpořit intenzivnější spolupráci mezi 
firmami a vědecko-výzkumnými institucemi

dle hesla Z vědy do ekonomiky, z laboratoře 
na trh. Proto velmi investujeme do aplikova-
ného výzkumu,“ řekl ve svém projevu státní 
tajemník Franz Josef Pschierer.

O prohloubení spolupráce vědecko-
-výzkumných institucí s firmami usiluje 
i ČNOPK, která bude na návrh Úřadu vlády 
ČR plnit roli komunikační partnerské platfor-
my v oblasti výzkumu a vývoje. Pódiové dis-
kuse k otázce Myslíme na budoucnost? se zú-
častnili zástupci česko-německých firem Ros-

tislav Šolta (Robert Bosch) a Miroslav Pěcha 
(Brose). Vědecko-výzkumné instituce repre-
zentovali Vojtěch Petráček (ČVUT v Praze), 
Wolfgang Dorner (Technologie Campus Frey-

ung) a Hans-Günter Lind (Fraun-
hofer MOEZ), za Radu vlády pro 
výzkum, vývoj a inovace diskuto-
val její člen Karel Havlíček. Všich-
ni účastníci diskuse, kterou mode-
roval šéfredaktor časopisu Forbes 
Petr Šimůnek, vidí potřebu zlepšit 
jednak cílenou podporu vybraných 
a perspektivních inovačních oblastí 
a jednak podporu spolupráce vědy 
a hospodářství ze strany státu.

ČNOPK poskytne své struktu-
ry a zkušenosti a podpoří tak přímo 
navázání konkrétních kooperací. 
„Nabízíme vědecko-výzkumným 
institucím možnost stát se součás-
tí naší silné členské základny a zís-

kat tak přes nás kontakt na firmy, pro které je 
výzkum a vývoj nepostradatelný. Takové ko-
operace jsou pro Česko jako inovační inves-
tiční lokalitu velmi důležité,“ dodal Bernard 
Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

(ČNOPK)

Obr.  1.  VIII.  hospodářská  diskuze  Česko-německé  ob-
chodní a průmyslové komory

Výzkumná skupina Kybernetika pro ma-
teriálové vědy, působící ve Středoevrop-
ském technologickém institutu CEITEC, 
byla díky svým výsledkům přizvána ke spo-
lupráci na projektu EMC2, zaměřeném na 
zlepšování výkonu a efektivity vestavných 
systémů v automobilovém odvětví, ve vý-
robních provozech, při zavádění internetu 
věcí, ve zdravotnictví či v leteckém a kos-
mickém průmyslu. EMC2 je jeden z nejdů-
ležitějších projektů Evropské unie v posled-
ních několika letech – na výzkumu v roz-
sahu 770 člověkoroků s rozpočtem ve výši 
94 milionů eur se má podílet 99 partnerů 
z devatenácti zemí.

Pod termínem vestavné systémy je mož-
né si představit např. bankomat, autopilot, ale 
stejně tak i pračku, myčku nádobí nebo tře-
ba televizi. Zjednodušeně řečeno, jde o jed-

CEITEC se podílí na jednom z největších 
evropských výzkumných projektů

noúčelový systém, v němž je řídicí počítač 
zcela zabudován do zařízení, které ovládá. 
Vzhledem k tomu, že vestavné systémy jsou 
určeny pro konkrétní použití, je cílem expertů 
v EMC2 jejich optimalizace pro danou aplika-
ci a tak snížení ceny celého výrobku při sou-
časném zvýšení užitné hodnoty, spolehlivos-
ti a zejména bezpečnosti.

„Byli jsme pověřeni vedením jednoho 
subprojektu, kde VUT v Brně řeší oblast 
počítačového vidění pro bezpečnostní i prů-
myslové aplikace. V rámci projektu EMC2 
kromě týmu z Fakulty informačních techno-
logií z VUT v Brně spolupracujeme zejmé-
na s německými a rakouskými partnery, ale 
i se společnostmi z Dánska a dalších zemí 
EU,“ vysvětluje Pavel Václavek, vedoucí vý-
zkumné skupiny z CEITEC VUT. Jeho tým 
se ve spolupráci s největším světovým pro-

ducentem testovacích zařízení pro pohony 
pro automobily (AVL Rakousko) nebo vý-
robcem řídicích systémů pro speciální po-
hony (Danfoss Dánsko) zaměřuje na zvý-
šení bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti 
pohonů. Jako příklad bezpečnosti, efektivity 
a spolehlivosti je možné uvést sadu vývojo-
vých opatření, která zabezpečí např. nouzo-
vý provoz pohonu při nenadálé poruše ně-
které jeho části, přičemž při selhání nesmí 
být ohroženy ostatní části systému a lidé. 
Zatímco osobní automobil může mít v sou-
časnosti až osmdesát řídicích systémů, vědci 
zapojení do projektu vyvíjejí a navrhují pro 
obecné použití řešení, které by výrazně mi-
nimalizovalo jejich počet. Sníží se tak vý-
robní náklady, zefektivní se fungování, zvýší 
se bezpečnost zařízení a rovněž klesne zátěž 
životního prostředí.
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Tab. 1. Projekt EMC2 v kostce

Rozsah výzkumných prací 770 člověkoroků
Rozpočet 94 milionů eur
Počet partnerů 99 partnerů z 19 zemí
Mezinárodní koordinátor 
projektu

Infineon Technologies AG, Německo

Národní koordinátor 
projektu pro ČR

VUT v Brně, Středoevropský technologický institut – CEITEC

Další účastníci z ČR Freescale Polovodiče Česká republika, s. r. o.; SYSGO, s. r. o.; 
IMA, s. r. o.; AV ČR ÚTIA

Financování ARTEMIS Industrial Association prostřednictvím ARTEMIS Joint 
Undertaking z prostředků EU

Spolufinancování národní rozpočty členských zemí EU (za ČR MŠMT)
Další informace www.artemis-emc2.eu/

Jako celek je projekt EMC2, jehož vý-
sledky sleduje a z významné části i financu-
je Evropská unie, rozdělen na dvanáct men-
ších subprojektů. Šest z nich je zaměřeno na 
vývoj nových technologií, druhá polovina na 
jejich použitelnost.

„Účast na projektech typu EMC2 je ces-
tou, jak se zapojit do mezinárodní vědecké 
komunity a vybudovat si tak pevné postave-
ní a účast v dalších výzkumných projektech, 
což je klíč k budoucí udržitelnosti v součas-

nosti tolik diskutovaných vědecko-výzkum-
ných center a budoucí prosperitě nejen čes-
ké vědy, ale i průmyslu,“ zdůraznil Markus 
Dettenhofer, ředitel institutu CEITEC.

Projekt EMC2

Zkratka projektu (E)mbedded (M)ulti-Co-
re systems for (M)ixed (C)riticality applica-
tions in dynamic and changeable real-time 
environments, EMCMC, tedy EMC2 neboli 

EMC2, je současně vtipnou fyzikální hříčkou, 
protože rovnice E = mc², popsaná Albertem 
Einsteinem ve speciální teorii relativity, pat-
ří mezi nejslavnější rovnice všech dob; zna-
jí ji i lidé, kteří se o vědu jinak nezajímají.

CEITEC – Středoevropský technologický 
institut

CEITEC je centrum vědecké excelent-
nosti v oblasti věd o živé přírodě a pokroči-
lých materiálů a technologií, jehož hlavním 
posláním je vybudování významného evrop-
ského centra vědy a vzdělanosti se špičko-
vým zázemím a podmínkami pro nejlepší 
vědecké pracovníky v Brně. Vznikl ze spo-
lečného projektu šesti nejvýznamnějších br-
něnských univerzit a výzkumných institu-
cí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení 
technického v Brně, Mendelovy univerzity 
v Brně, Veterinární a farmaceutické univer-
zity Brno, Výzkumného ústavu veterinární-
ho lékařství a Ústavu fyziky materiálů Aka-
demie věd ČR. Celkový rozpočet centra je 
5,246 miliardy korun.

(ed)

Až 115 miliard liber (přes čtyři biliony ko-
run) chce Evropská unie mezi lety 2014 až 
2020 investovat do podpory energetické in-
frastruktury. A část z těchto peněz může zís-
kat i Česká republika. Spolu s dalšími osmi 
státy střední a východní Evropy totiž patří 
mezi nejatraktivnější země z pohledu rozvo-
je energetického sektoru. Například jen inves-
tice do jaderné energetiky v regionu střední 
a východní Evropy jsou odhadovány na více 
než 40 miliard liber (zhruba 1,4 bilionu ko-
run). Zaznělo to na Mezinárodním energetic-
kém summitu (GREAT Energy Summit), kte-
rý pořádalo britské velvyslanectví ve dnech 
22. a 23. října v Lobkovickém paláci v Pra-
ze. Na summit přijelo přes 200 zástupců vlád-
ních úřadů i soukromých společností z Velké 
Británie a regionu střední a východní Evropy.

Výstavba nových jaderných elektráren, 
prodlužování životnosti reaktorů, moderniza-
ce přenosové soustavy, skladování vyhořelého 
paliva nebo vyřazování starých bloků z pro-
vozu – to vše jsou otázky, kterými se v sou-
časnosti zabývá mnoho zemí v rámci regionu 
střední a východní Evropy. Na jejich řešení se 
mohou podílet významné britské společnos-
ti jako AMEC, Rolls-Royce, Shell, BP, Mott 

Spolupráce s britskými partnery může firmám 
v oboru energetiky přinést miliardové zakázky

MacDonald, White & Case nebo CMS Ca-
meron McKenna.

„V České republice jde o dostavbu jader-
ných elektráren Temelín a Dukovany. Dvě 
nové elektrárny má v plánu postavit Polsko, 
v Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku doslu-
hují reaktory, které bude třeba vyměnit. Ne-
jen z uvedených důvodů je celý tento region 
velmi atraktivní pro britské firmy a podni-
ky,“ uvedla náměstkyně britského minist-
ra energetiky a klimatických změn Verma 
of Leicester.

Na summitu ale byla řeč i o příležitostech 
a zakázkách, které mohou získat české a stře-
doevropské firmy v Británii. Velká Británie 
potřebuje vybudovat nové zdroje elektřiny 
o výkonu přibližně 60 GW, z toho čtvrtinu 
jaderných, a s nimi spojenou infrastrukturu. 
Češi mají v této oblasti desítky let zkušenos-
tí. Britské investice budou směřovat k dosa-
žení bezpečných, různorodých a spolehli-
vých dodávek energií pro britský trh. Právě 
bezpečnost je pro britskou energetiku nejdů-
ležitější téma.

„Energetika se nejen ve Velké Británii 
nachází na rozcestí. V současnosti reformu-
jeme trhu s elektřinou. Potřebujeme se ujis-

tit, že obrovské investice do nové infrastruk-
tury potřebné k naší energetické bezpečnosti 
a snížení emisí skleníkových plynů nebudou 
znamenat vyšší náklady pro spotřebitele,“ vy-
světluje Verma. Ačkoliv byl tendr na dostavbu 
Temelína nakonec zrušen, nikdo nepochybu-
je, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení. 
Do něj chtějí aktivně vstoupit i britské spo-
lečnosti, jako je AMEC nebo Mott MacDo-
nald, a to jak formou přímé spolupráce s vy-
hlašovatelem tendru, společností ČEZ, nebo 
partnerstvím v rámci dodavatelského řetězce. 
„Britské firmy mají české energetice co na-
bídnout. Důkazem může být třeba dodávka 
turbíny společnosti Rolls Royce do Jaderné 
elektrárny Dukovany či vypracování doku-
mentace EIA k dostavbě Jaderné elektrárny 
Temelín společností AMEC,“ vyjmenovává 
příklady spolupráce Jan Thompsonová, brit-
ská velvyslankyně v ČR.

Vedle jaderné energetiky jsou pro vzá-
jemnou česko-britskou spolupráci důležité 
i ostatní průmyslové oblasti. Například v pe-
trochemii a plynárenství se britská společnost 
Stork angažuje v obnově plynovodů spolu 
s domácí firmou Net4Gas.

(ed)


