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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
ŽADATELE DO PI VŠB-TU 
OSTRAVA V REŽIMU PRIORITNÍ 
PRONÁJEM 

 

Základní pojmy 

Nájemce v režimu Prioritní pronájem („PP“) 

Nájemce podnikatelského inkubátoru, který má na základě definovaných charakteristik své firmy  
a osobního profilu možnost získat slevu na nájmu. 
 
Rada Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava (dále jen „RPI“) 

Radu Podnikatelského inkubátoru jmenuje na návrh vedoucího útvaru Komercionalizace výsledků vědy a 
výzkumu rektor VŠB-TUO. Rada Podnikatelského inkubátoru je pětičlenná a sestává ze stálých a 
nestálých členů. 3. Předsedou Rady Podnikatelského inkubátoru je vedoucí útvaru Komercionalizace 
výsledků vědy a výzkumu. Rada Podnikatelského inkubátoru je orgánem projednávajícím a rozhodujícím 
o přijetí nových uchazečů do Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO. Rada je schopna usnášení za 
přítomnosti minimálně čtyř členů. O přijetí či nepřijetí uchazeče se rozhoduje hlasováním; návrh je 
schválen nadpoloviční většinou přítomných členů Rady. 
 

Základní kritéria přijatelnosti žadatele PP 

1. Obor činnosti a produkt 

o působí v jednom ze hi-tech sektorů (Informační a komunikační technologie, Nanotechnologie, 
Mechatronika, Environmentální technologie, Technologie energetiky, Nové materiály  
a technologie jejich výroby, Pokročilé stavební technologie, Letecký popř. kosmický průmysl, 
Farmaceutický průmysl, Výroba zdravotnických a přesných přístrojů, Strojírenské technologie 
apod.); 

o předpokládá uplatnit svůj produkt na trhu v horizontu tří (ve výjimečných případech pěti) let.  
 

2. Malý nebo střední podnik, Start-up projekty, klastry, platformy, OSVČ 

o MSP, jehož hlavním předmětem podnikání je realizovat projekt nového produktu (ve formě 
výrobku, technologie či služby) do komerční zralosti a uvést jej na trh; 

o MSP, jež je členem oborového klastru, nebo obdobného uskupení firem; 

o MSP, jehož sídlo je v PI. 

o MSP s historií maximálně 3 roky; 

o Start-up projekty, klastry, platformy a obdobné uskupení firem; 

o OSVČ. 
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Dílčí kritéria přijatelnosti žadatele PP 

Žadatel PP musí splňovat minimálně jeden z níže uvedených znaků: 

1. Žadatel o vstup je: 

o Absolventem střední technické školy, střední odborné školy nebo gymnázia
1
; 

o Studentem VŠB-TU Ostrava/Ostravské univerzity v Ostravě; 

o Absolventem VŠB-TU Ostrava/ Ostravské univerzity v Ostravě; 

o Zaměstnanec VŠB-TU Ostrava/ Ostravské univerzity v Ostravě. 

 

2. Spolupráce: 

o s vysokou školou (VŠB-TU Ostrava, Ostravská univerzita), výzkumnými ústavy; 

o musí jít o spolupráci prokazatelnou a plánovanou v podnikatelském záměru. 

 

Doporučená kritéria přijatelnosti PP 

1.  Vnitropodnikový inovační potenciál 

o výdaje firmy na VaV; 

o existence oddělení VaV ve firmě (alespoň 1 kvalifikovaný pracovník na plný úvazek). 

 

2. Transfer technologií a průmyslově právní ochrana 

o poskytování (nákup/prodej) licencí; 

o uplatněná ochrana svého know-how (patenty, užitné vzory) – nejde o průmyslové vzory (vztahují 
se spíše na design apod.);  

o uskutečňování transferu technologií. 

 

3. Podíl studentů VŠB-TU Ostrava/Ostravské univerzity na celkovém počtu pracovníků 
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1
 Žadatel o vstup musí současně splňovat podmínku spolupráce s vysokou školou nebo musí být přijat jako student na 

VŠB-TU Ostrava/Ostravskou univerzitu. 


