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Tisková zpráva 

 České firmy mají své Vizionáře 2013!  

 

Praha, 5. 12. 2013. Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery dnes v Praze vyhlásilo vítěze projektu 
Vizionáři 2013 a ocenilo tak inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, 
technologickým či ekonomickým přínosem. Projekt se uskutečnil pod záštitou Ministerstva průmyslu a 
obchodu a oceněné firmy získají významnou obchodní a marketingovou podporu pro svoje inovační 
snažení. Letošní ročník zaznamenal rekordní počet přihlášených firem, z nichž porota vybrala čtyři 
subjekty oceněné titulem „Vizionář 2013“ a několika dalším udělila své čestné uznání. 

Účelem projektu Vizionáři 2012 je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a 
napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Projekt navazuje 
na filosofii celoevropské strategie EU 2020 a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na období 2012 – 
2020, v nichž inovace a posun směrem ke znalostní ekonomice hrají důležitou roli jako prostředek ke zvýšení 
konkurenceschopnosti českých firem.  

"Cílem našeho projektu bylo najít a ukázat firmy a podnikatele s vizionářským přístupem k podnikání, kteří jdou 
s realizací svých nápadů nad hranici průměru podnikatelské vynalézavosti," říká předseda řídicí rady sdružení 
CzechInno David Kratochvíl. "Jsme rádi, že odborná veřejnost získává stále lepší povědomí o našem projektu a 
projekt tak nabírá na kvalitě, ale i kvantitě - v letošním třetím ročníku firmy přihlásily rekordní počet svých 
inovací ," dodává Kratochvíl. 

Vyhlášení vítězů projektu proběhlo dnes v Konferenčním centru U Hájků v Praze a odborná porota složená ze 
zástupců státních institucí, akademického prostředí a partnerů projektu se rozhodla ocenit za ekonomický, 
společenský a technologický přínos celkem čtyři firmy. Novými Vizionáři pro rok 2013 se tak staly společnosti:  

 Cleverlance H2B, s.r.o. za technologický přínos v oblasti využití informačních technologií ve finančních 
službách spočívající ve vyvinutí a uvedení na trh platformy Sm@rtClient jako nástroje pro rychlé 
prototypování softwarových aplikací  

 COMTES FHT, a.s. za společenský a technologický přínos v oblasti využívání nanotechnologií ve 
zdravotnictví spočívající ve vývoji titanových tyčí s nanostrukturou určených pro implementaci 
bioimplantátů z čistého titanu 

 JIMIPLET s.r.o. za společenský a technologický přínos v oblasti biotechnologie a zdravotnictví 
spočívající ve vývoji série multifunkčních úpletových materiálů s nanostrukturou pod značkou NanoAg 
využitelných ve zdravotnictví, obuvnictví a textilním průmyslu  

 MERKUR TOYS, s.r.o. za společenský přínos v oblasti podpory vzdělávání a rozvoje průmyslu spočívající 
ve vývoji unikátního multifunkčního stavebnicového systému určeného pro výuku a vědecko-
výzkumnou činnost.  

Čestné uznání odborné poroty za technologický a společenský přínos v oboru své činnosti obdržely společnosti 
APIDOMIA s.r.o., ELKO EP, s.r.o., HEGLUND a.s., KUBERG s.r.o., MANIHI s.r.o., MEDIAN s.r.o., nanoSPACE 
s.r.o., THOME Lighting s.r.o. a TOUR DE FIT s.r.o. 

Předseda odborné poroty projektu Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. FEng. shrnul letošní ročník projektu: „Do 
projektu se v letošním roce přihlásila celá řada různorodých subjektů, které splnily kritérium  úspěšné inovace – 
tedy inovaci  samy vymyslely, vyrobily a některé i prodaly. Na jedné straně jsem rád, že aktivita firem má 
stoupající tendenci, na druhé straně bylo rozhodování poroty v letošním ročníku Vizionářů velmi těžké. Dali 
jsme přednost těm, jejichž inovace mají široký celospolečenský dopad a mohou se dotknout každého z nás.“ 

 „Naše banka projekt s radostí podpořila, neboť máme za to, že tak jako se v obecné rovině říká „za vším hledej 
ženu“, v byznysu platí „za vším hledej inovaci“,“ uvedla k zapojení Komerční banky jako generálního odborného 
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partnera do projektu výkonná ředitelka pro korporátní bankovnictví Ing. Iveta Ocásková. „Inovace jsou tedy 
jakýmsi hnacím motorem podnikání a Komerční banka s obdivem sleduje inovační aktivity oceněných Vizionářů, 
které podporuje řadou specifických produktů, jako např. Euroinovace“ uzavírá paní ředitelka Ocásková. 

„Blahopřejeme vítězným Vizionářům a jsme připraveni podpořit nejen jejich inovační aktivity v rámci programů, 
které spravuje agentura CzechInvest,“ uvedla při předání ceny jednomu z vítězů projektu ředitelka kanceláře 
generálního ředitele agentury CzechInvest Ing. Blanka Miksová. „Intenzivně vnímáme potřebu podporovat a 
zviditelňovat inovativní projekty, které se daří realizovat v praxi, protože právě na nich stojí 
konkurenceschopnost České republiky.“ 

 „Česká exportní banka stojí již třetím rokem při projektu Vizionáři,“ říká k zapojení do projektu náměstek 
generálního ředitele České exportní banky Petr Križan. „ po odborné stránce je velmi zajímavé, s jakými 
projekty dokázaly oceněné firmy na trhu prorazit, ale za naši banku sleduji především exportní potenciál 
zúčastněných firem, kterým pak poskytujeme svou finanční podporu. V zapojení naší banky do projektu 
Vizionáři cítím velký akviziční potenciál.“ 

Koordinátorka sítě Enterprise Europe Network Česká republika Ing. Daniela Váchová upřesňuje další spolupráci 
s oceněnými firmami: „Naše síť napomáhá navazování přeshraničních partnerství mimo jiné v oblasti inovací. 
Rádi bychom proto Vizionářům podali svou pomocnou ruku a napomohli jejich expanzi za hranice České 
republiky do Evropy i dál.“ 

„S potěšením sledujeme, jak českému podnikání vyrůstají noví Vizionáři i jak sám projekt Vizionáři roste a 
nabírá na obrátkách. Ministerstvo průmyslu a obchodu stálo při něm od jeho počátků a rádi poskytujeme svou 
podporu tak bohulibému počínání, jako je podpora českých malých a středních podniků,“ říká k participaci na 
projektu sekční ředitel Ministerstva průmyslu a obchodu pro fondy EU a pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Petr 
Očko, PhD. „Od příštího roku pro ně připravujeme k otevření Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, s jehož pomocí mohou i noví Vizionáři obdržet finanční podporu pro realizaci svých 
nápadů. Již nyní se těšíme na další ročník soutěže,“ uzavřel slavnostní večer Petr Očko. 

Sdružení CzechInno, které projekt připravilo, je zájmovým sdružením právnických osob zaměřeným na rozvoj 
inovačního potenciálu v českých firmách a aktivním prvkem systému inovačního podnikání České republiky. Projekt 
Vizionáři 2013 je realizován pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, jeho generálním odborným partnerem 
se stala Komerční banka, a.s. a svou podporu mu poskytli hlavní odborní partneři Česká exportní banka, agentura 
CzechInvest, síť Enterprise Europe Network Česká republika, Asociace výzkumných organizací, Asociace inovačního 
podnikání ČR a Asociace malých a středních podniků ČR. Hlavním mediálním partnerem byli Rádio BBC, 
Multimediální projekt Zet a Regie Radio Music, mediálními partnery projektu jsou Deník Mladá fronta E15, Magazín 
Profit, Magazín Trade News a časopis Inovační podnikání a transfer technologií. 

 


