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1.

Základní informace o platformě

Česká membránová platforma o.s. (CZEMP) je sdružení odborníků a významných institucí
zaměřených na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických
procesech širokého spektra výrobních odvětví. Membránové aplikace dosud nejsou v českém
průmyslu dostatečně propagovány a ani využívány. Rozvoj platformy je proto základním
předpokladem propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími
institucemi, zabývajícími se vývojem a využitím technologií pro trvale udržitelný rozvoj
společnosti. Propojení zmíněných subjektů umožňuje jejich vzájemnou odbornou spolupráci
založenou na dokonalé informovanosti jak na národní, tak na evropské i celosvětové úrovni.
1.1

Základní identifikační údaje

Obchodní název:
Právní forma:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Registrace:
Web:
E-mail:

Česká membránová platforma o.s. (dále je „CZEMP“)
občanské sdružení
U Synagogy 3001, 470 01 Česká Lípa
22688218/není plátce DPH
Ministerstvo vnitra, čj. VS/1-1/69987/08-R
www.czemp.cz
info@czemp.cz

Organizační struktura CZEMP je znázorněna na níže uvedeném obrázku.

VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
PŘEDSTAVENSTVO

VÝKONNÝ
ŘEDITEL

PM

Vzdělávání

PM

PM

Lidské zdroje

Komunikace

ZAMĚSTNANCI

PM - projektový manažer
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1.1.1 Statutární orgán
Statutárním orgánem CZEMP je představenstvo, které pracuje ve složení:
Předseda představenstva:
Místopředseda představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.)
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr. h. c. (VŠB TU Ostrava)
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)
Ing. Aleš Černín, Ph.D. (MemBrain s.r.o.)
doc. Ing. Milan Šípek, CSc. (VŠCHT Praha)
Ing. Kamil Kučera (VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.)
Ing. Antonín Kolář (Moravia Lacto a.s.)

1.1.2 Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:

Ing. Libuše Brožová, CSc. (ÚMCH AV ČR)
Dr. Ing. Hana Jiránková (Univerzita Pardubice)
Ing. Pavlína Kotrbatá (MemBrain s.r.o.)

1.1.3 Zaměstnanci
Výkonný ředitel, hlavní manažer projektu
Manažer pro vzdělávání:
Manažer pro komunikaci:
Manažer pro řízení lidských zdrojů:
Finanční manažer:
Hlavní odborný garant:
Odborný garant - tlakové membr. procesy:
Odborný garant - elektromembr. procesy:
Odborný garant - membránové reaktory:
Odborný garant - separace plynů:
Odborný garant - membránové materiály:
Odborný garant - integrované systémy:
Odborný garant - vzdělávání:
Odborný garant - inovace:

2.

Bc. Jan Šmíd
Ing. Dana Černínová
Ing. Blanka Košťálová
Ing. Lenka Bartošová
Ing. Marie Nováková
doc. Ing. Milan Šípek, CSc.
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Ing. Luboš Novák, CSc.
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
Ing. Pavel Izák, Ph.D.
Ing. Miroslav Bleha, CSc.
Ing. Jan Kinčl
Dr. Ing. Hana Jiránková
Ing. Aleš Černín, Ph.D.

Členství v CZEMP

CZEMP je organizace, která sdružuje fyzické i právnické osoby se zájmem o membránovou
problematiku. V roce 2013 ukončila členství v platformě společnost VWS Memsep s.r.o.
V současnosti má CZEMP 35 členů (20 právnických osob a 15 fyzických osob).
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Členská základna zahrnuje jak vysoké školy a výzkumné ústavy AV ČR, tak průmyslové
podniky různého zaměření a velikosti. Rozsah zaměření sahá od vývoje a výroby membrán a
zařízení pro membránové technologie až po jejich využití ve výrobních postupech či
výrobcích.
2.1

Přehled stávajících členů CZEMP – právnické osoby

Jednotlivé subjekty jsou řazeny abecedně.
2.1.1

Akademická sféra

Technická Univerzita Liberec (www.tul.cz)
Sídlo:
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Univerzita Pardubice (www.upce.cz)
Sídlo:
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Kontaktní osoba: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
ÚMCH AV ČR, v.v.i. (www.imc.cas.cz)
Sídlo:
Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
Kontaktní osoba: RNDr. František Rypáček, CSc.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. (www.icpf.cas.cz)
Sídlo:
Rozvojová 135, 165 02 Praha
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (www.nri.cz)
Sídlo:
Hlavní 130, 250 68 Husinec – Řež
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Doucek
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (www.vsb.cz)
Sídlo:
17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba
Kontaktní osoba: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., Dr.h.c.
VŠCHT Praha (www.vscht.cz)
Sídlo:
Technická 5, 166 28 Praha 6
Kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni (www.zcu.cz)
Sídlo:
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kadlec
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2.1.2 Průmyslová sféra
AQUA PROCON s.r.o. (www.aquaprocon.cz)
Sídlo:
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Kontaktní osoba: Denisa Pospíšilová
ASIO, spol. s r.o. (www.asio.cz)
Sídlo:
Kšírova 552/45, 619 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Karel Plotěný
ČEZ, a.s. (www.cez.cz)
Sídlo:
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Tvarůžek
DIAMO s.p., o.z. GEAM (www.diamo.cz)
Sídlo:
Dolní Rožínka, 532 51 Dolní Rožínka
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Koscielniak
INTERLACTO, spol. s r.o. (www.interlacto.cz)
Sídlo:
Koubkova 13/228, 120 00 Praha
Kontaktní osoba: Ing. Antonín Kolář
KEMIFLOC a.s. (www.kemifloc.cz)
Sídlo:
Dluhonská 2858/111, 750 62 Přerov
Kontaktní osoba: Ing. Michal Novák
Kemwater ProChemie s.r.o. (www.prochemie.cz)
Sídlo:
Bezdězská 253, 293 06 Bradlec
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klouček
MEGA a.s. (www.mega.cz)
Sídlo:
Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9-Vysočany
Provozovna:
Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Novák, CSc.
MEGA-TEC s.r.o. (www.megatec.cz)
Sídlo:
Průmyslová 1415, 593 01 Bystřice nad Perštejnem
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Matuška
MemBrain s.r.o. (www.membrain.cz)
Sídlo:
Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Černín, Ph.D.
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SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. (www.sigma-vvu.cz)
Sídlo:
J. Sigmunda 79, 783 50 Lutín
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šoukal, CSc.
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (www.vitkovicepower.cz)
Sídlo:
Ruská 1142/30, 706 00 Ostrav Vítkovice
Kontaktní osoba: Ing. Kamil Kučera
2.2

Přehled stávajících členů CZEMP – fyzické osoby

Jednotlivé osoby jsou řazeny abecedně.


Ing. Filip Auinger



Ing. Miroslav Bleha, CSc.



prof. Dr. Ing. Karel Bouzek



Ing. Aleš Černín, Ph.D.



Ing. Petr Hluštík, Ph.D.



Ing. Antonín Kolář



Ing. Kamil Kučera



Ing. Vlastimil Kůdela, CSc.



prof. Wojciech Kujawski



David Linart



prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.



Ing. Luboš Novák, CSc.



Ing. Radan Panáček



pro. Ing. Vladimír Slivka, CSc., Dr.h.c.



doc. Ing. Milan Šípek, CSc.
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3.

Hodnocení činnosti CZEMP v roce 2013

Činnost zaměstnanců platformy byla v roce 2013 zaměřena především na naplňování aktivit
projektu ARoMem – „Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0095. Projekt
ARoMem je zaměřen na propojení českých vzdělávacích, výzkumných, inovativních a průmyslových subjektů a státní správy na poli membránových procesů a je rozdělen na 3 základní oblasti – vzdělávání, komunikace a řízení lidských zdrojů.
Doba realizace projektu: 1.10.2012 - 30.9.2014
Celkové náklady projektu (včetně nepřímých nákladů): 19 212 314,- Kč
První oblast je zaměřena především na vzdělávání a přípravu studijních materiálů, zejména
na organizaci vzdělávacích seminářů a workshopů pro studenty terciárního vzdělávání, pracovníky vyšších a vysokých škol a pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem. Náplní této
aktivity jsou také odborné praxe studentů terciárního vzdělávání a tuzemské či zahraniční
stáže pracovníků V&V na partnerských pracovištích. V oblasti vzdělávání byla činnost platformy v roce 2013 soustředěna zejména na přípravu odborných monografií, věnovaných
vybraným oblastem membránových procesů, na technických vysokých školách byl aplikován
výukový modul o membránových procesech, ve spolupráci s členskými subjekty pokračovaly
studentské praxe a zahraniční stáže studentů VŠ a V&V pracovníků a dále byla uspořádána
řada seminářů pro studenty, akademiky, zástupce průmyslu i laickou veřejnost.
Druhá oblast činnosti je zaměřena na rozvoj komunikace nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
CZEMP se aktivně zapojila do setkání národních technických platforem a byla jedním z iniciátorů aktualizace Memoranda technologických platforem. Členská základna české membránové platformy se rozšířila o domácí i zahraniční odborníky z oblasti membránových procesů.
V průběhu roku byla prohloubena spolupráce s European Membrane Society (EMS) a European Membrane House (EMH). V 02/2013 se pracovníci platformy zúčastnili pravidelného
ročního zasedání Evropského membránového výboru (Paříž, Francie), kde se řešily aktuální
otázky fungování Evropské membránové společnosti a volilo se nové obsazení klíčových
funkcí ve výboru. V 03/2013 proběhlo v Bruselu jednání Valné hromady EMH - General Assembly European Membrane House, za účasti zástupce CZEMP. V navazování kontaktů
s platformami mimo EU byla významná účast pracovníka platformy na konferenci Ion
Tranport in Organic and Inorganic Membranes (06/2013, Tuapse, Rusko). Dále se pracovníci
CZEMP zúčastnili konference Biomethane Day (05/2013, Birmingham, Velká Brutánie), konference PERMEA 2013 (09/2013, Varšava, Polsko) a v rámci rozšíření mezinárodní spolupráce
navštívil odborný garant CZEMP univerzitu Nova de Lisboa v Lisabonu (09/2013, Portugalsko). Součástí této aktivity je i pravidelná aktualizace webových stránek platformy s nabídkou
mezinárodních odborných akcí.
Poslední z uvedených oblastí je zaměřena na přípravu lidských zdrojů, směřující k zajištění
nezávislého fungování platformy na bázi služeb členským subjektům. Pracovníci platformy,
spolu se zástupci členských subjektů, absolvovali vzdělávací kurz „Inovace a transfer technologií“ (10/2013, Brno).
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Bližší informace k uvedeným aktivitám jsou detailněji popsány v bodě 3.1.
Výsledkem všech činností v uplynulém období bude posílení a dlouhodobá stabilizace struktury stávající České membránové platformy.
Česká membránová platforma o.s. se v roce 2013 zapojila do výzvy TA ČR, 4. veřejné soutěže
ve výzkumu a vývoji programu „ALFA“. Spolu s partnery, kterými byli společnosti MILCOM
a.s., Bohušovická mlékárna, a.s., MemBrain s.r.o., Moravia Lacto a.s., Zeelandia spol. s r.o. a
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Cílem připravovaného projektu ALFA 4mem je výzkum a
vývoj nových technologií vybraných potravinářských produktů a jejich receptur s využitím
membránových procesů mikrofiltrace, ultrafiltrace, elektrodialýzy, které budou uplatněny
především v mlékárenských a pekárenských výrobních podnicích v ČR. Cílem je současně i
výzkum a vývoj nových konstrukčních řešení membránových zařízení a využití vyzkoumaných
technologií při dodávkách těchto zařízení, která se vyrábějí v ČR. Ke splnění cílů přispěje multioborové využití výsledků projektu ke zvýšení konkurenceschopnosti potravinářské produkce v ČR a produkce membránových zařízení i s dodávkou membránových technologií v ČR.
Ve spolupráci s členskými subjekty CZEMP MemBrain s.r.o., DIAMO, státní podnik, Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická a s ÚCHP AV ČR byly připraveny další dva projekty v rámci programu ALFA TAČR, které nakonec nebyly podány.
Evropská membránová společnost (EMS) podporuje vědeckou a výzkumnou činnost na poli
membránových procesů a zejména aktivity vedoucí k zapojení mladých vědců a zájemců o
problematiku membránových procesů. Pro podporu těchto aktivit každoročně vyhlašuje výzvu na pořádání prestižní Letní membránové školy (LMŠ). Česká membránová platforma se
přihlásila do soutěže o pořadatelství XXXI. ročníku LMŠ. Evropský membránový výbor však
zvolil organizátorem LMŠ v roce 2014 Institut membránových technologií v Rende, Itálie.
CZEMP se umístila na druhém místě a o pořadatelství se bude opět ucházet v roce 2015.
3.1

Aktivity CZEMP v roce 2013

a)

organizace vzdělávacích seminářů a workshopů
V průběhu roku 2013 zorganizovali pracovníci platformy pro studenty VŠ,
postgraduálních studií, pedagogy a vědecko-výzkumné pracovníky řadu odborných a
vzdělávacích akcí. Veškeré níže uvedené akce jsou řádně zdokumentovány a záznamy
o nich jsou pro všechny členy k dispozici. Informace o nich jsou aktuálně zveřejňovány
na webových stránkách CZEMP.
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Mezioborový seminář
Lednice (27.2.2013)



Seminář „Membránové procesy v mlékárenství“, Pardubice (7.5.2013)



Seminář pro laiky v České Lípě (14.6.2013)

Výroční zpráva 2013
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Odborný seminář „Membránové materiály“, Praha ÚMCH AV (2.10.2013)



Odborný seminář „Elektromembránové procesy“, Stráž pod Ralskem (10.10.2013)
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Workshop studentských prací, Liberec (10.-11.10.2013)



Sympozium „Membránové technologie“ v rámci CHISA 2013, Srní (14.-17.10.2013)
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Seminář „Membránové procesy pro úpravu a zpracování vod v energetice“, Stráž pod
Ralskem (12.11.2013)



Odborný seminář „Membránové reaktory“, Benecko (20.11.2013)



Workshop „Strategie podpory a propagace membránových procesů v období 20142020“, Heřmanice v Podještědí (21.11.2013)
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V průběhu roku 2013 byla zahájena příprava mezinárodní konference MELPRO, která
se uskuteční v květnu roku 2014 v Praze. Konference MELPRO bude nejvýznamnější
událostí v oblasti membránových procesů konaných v České republice. V roce 2014
bude její příprava nadále pokračovat a CZEMP, jako jeden z hlavních organizátorů
konference, se na ní bude významně podílet.
b)

publikační činnost
Rok 2013 se především nesl ve znamení příprav tří monografií o
membránových procesech, které budou vydány ve spolupráci s
Vydavatelstvím VŠCHT Praha. První z nich monografie Tlakové
membránové procesy (TMP), jejímž autorem je prof. Petr
Mikulášek, CSc. a kolektiv autorů z Univerzity Pardubice vyšla na
konci roku 2013. Kniha obsahuje historický vývoj tlakových
membránových procesů, popis membránových materiálů,
zařízení a jeho prvků, teorii transportu látek membránami a
faktorů ovlivňujících výkonnost procesů, teoretický popis
(modelování) toku při separaci, metody intenzifikace, návrh
membránových jednotek a aplikace tlakových membránových procesů a zařízení v
chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, v biotechnologiích a při
zpracování odpadních vod.
Monografie o membránovém dělení plynů a par (MDPP), jejímž
editorem je doc. Ing. Milan Šípek, CSc. z VŠCHT Praha a na jejímž
vzniku se podílelo celkem 12 autorů z VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR
v Praze -Suchdole, ze společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod
Ralskem a také z Technické univerzity v Liberci bude vydána
začátkem roku 2014. Kniha popisuje metody, které nacházejí
uplatnění v průmyslu chemickém, potravinářském a
farmaceutickém a umožňují např. separovat vodík, oxid

Výroční zpráva 2013

14

Česká membránová platforma o.s.
U Synagogy 3001, 470 01 Česká Lípa

uhelnatý, oxid uhličitý, sulfan a jiné plyny ze směsí plynů, získávat dusík ze vzduchu,
upravovat zemní plyn, odstranit páry organických látek ze vzduchu. V monografii je
pojednáno také o polymerních membránách pro dělení plynů a par a o teoretických
aspektech tohoto procesu. Do monografie je zahrnuta i kapitola o pervaporaci, velmi
důležitém membránovém procesu dělení kapalných binárních směsí, kapitola o
zušlechtění bioplynu a kapitola o membránové destilaci.
Tisk třetí z řady monografií, která je věnovaná elektromembránovým procesům (EMP) a jejímž editorem je Ing.
Luboš Novák, CSc., generální ředitel MEGA a.s. je plánován na
druhou polovinu roku 2014. Kniha bude pojednávat o využití
iontově selektivních membrán v průmyslu i v ochraně
životního prostředí a značná pozornost bude věnována
elektro-membránovým separačním procesům (elektrodialýze,
elektrodeionizaci), membránové elektrolýze a rovněž velmi
aktuální problematice elektromembránových systémů pro
konverzi energie (palivovým článkům a elektrolýze vody ve
vodíkové ekonomice).
c)

výukový modul membránových procesů
Vybraným českým vysokým školám, s odpovídajícím zaměřením,
byl nabídnut cyklus přednášek o
nejdůležitějších membránových
procesech z hlediska teorie těchto
procesů i jejich praktického využití, tzv. výukový modul. Z nabídky
12 lekcí si školy vybíraly témata,
která byla prezentována odborníky na danou oblast. Zájem o výukový modul projevily VŠB-TU Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Technická univerzita Liberec. Výukový modul byl zahájen na VŠBTU Ostrava v říjnu 2013.

d)

stáže a odborné praxe studentů VŠ/V&V pracovníků
V rámci projektu ARoMem nabízí CZEMP mimopražským studentům institucí terciárního vzdělávání zajištění odborných praxí u průmyslových a inovačních členů platformy, které jsou tematicky zaměřeny na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů.
V roce 2013 bylo organizačně zajištěno a finančně podpořeno 11 odborných praxí,
kterých se zúčastnili studenti z Univerzity Pardubice, VŠB-TU Ostrava, TU v Liberci
a ZU Plzeň. 10 studentů absolvovalo odborné praxe ve společnosti MemBrain s.r.o. ve
Stráži pod Ralskem a 1 ve společnosti ASIO, spol. s r.o., Brno. V průběhu praxe se stu-
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denti seznámili s výrobními a technologickými procesy společnosti, zapojili se do výzkumných projektů, samostatně řešili zadané úkoly a laboratorní práce. Všechny činnosti studenti prováděli pod odborným vedením zkušených školitelů. Díky podpoře
z OPVK byly studentům hrazeny náklady na stravu, ubytování a cestovné.
Vyvrcholením této aktivity byla prezentace výsledků uskutečněných praxí na
Workshopu studentských prací ve dnech 10. a 11.10.2013 na TU v Liberci, který pořádala CZEMP ve spolupráci s MemBrain s.r.o. a TUL. V rámci workshopu studenti představili formou ústních prezentací a posterů výsledky, kterých dosáhli v rámci studentského programu. Kvalitu prací hodnotila komise složená z odborníků v oblasti membránových procesů a recenzenti potvrdili vysokou odbornou úroveň prací. Hlavním
přínosem pro účastníky workshopu byla zkušenost s prezentací a obhájením výsledků
své práce před odborným publikem, navázání nových kontaktů a nabytí zkušeností
s V&V a s aplikacemi v oboru membránových procesů. Propagace výsledků prací přispěla k popularizaci a rozvoji membránového oboru a k podpoře mladé generace
v oblasti studia technických oborů. V rámci workshopu byl vydán tištěný sborník příspěvků doplněný CD s abstrakty, texty přednášek a recenzemi jednotlivých prací.
Velice ceněnou a žádanou aktivitou je podpora V&V pracovníků v rámci odborných
zahraničních stáží na významných evropských univerzitách a výzkumných pracovištích. V roce 2013 byly finančně podpořeny 2 zahraniční stáže. V 06/13 se uskutečnila
stáž pracovníka VŠB-TU Ostrava na L’Institut Européen des Membranes v Montpellier
(Francie), tematicky zaměřená na testování a úpravy keramických porézních nosičů
vhodných pro MP. V 09-10/13 proběhla stáž pracovníka TU v Liberci na FHNW–
Hochschule für Lifesciences v Baselu (Švýcarsko), která byla zaměřena na problematiku membránových bioreaktorů.
e)

rozšíření nabídky služeb pro členské subjekty
Nabídka služeb CZEMP pro členské subjekty zahrnuje následující:











účast na realizovaných projektech: projekt „ARoMem“ (OPVK) a další,
informační servis: přehled novinek a mapování problematiky membránových procesů v ČR i zahraničí včetně aktualizace kalendáře akcí. Aktualní informace jsou
distribuovány prostřednictvím newsletteru a webových stránek www.czemp.cz
zvýhodnění registračních poplatků na konferencích a vybraných odborných akcích,
bezplatná účast na seminářích, workshopech a dalších akcích pořádaných CZEMP,
přístup do databáze subjektů obsahující podrobné informace o subjektu: přístrojové vybavení, tým odborníků, relevantní technologie, kooperující pracoviště apod.
Pro členy CZEMP je zařazení do databáze bezplatné s možností vlastní aktualizace.
registrace členů, přihlášení na webové stránky a přístup do uzamčených sekcí
www.czemp.cz určených pouze pro členy (aktuální výzvy a dotace, články, newsletter, nabídky vzdělávání apod.),
vzdělávání zástupců členských organizací v oblastech: řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, řízení projektů a ekonomický management projektů, řízení projektů
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3.2

vědy a výzkumu, grantový systém v ČR a EU, vlastnická práva a ochrana vzniklého
duševního vlastnictví, transfer technologií a inovační proces,
podpora výuky a vzdělávání v oboru, propagace a popularizace membránových
procesů,
nabídka a zprostředkování stáží pro výzkumné a akademické pracovníky a odborných praxí pro studenty VŠ,
prezentace aktivit členů (technologie, výrobky, publikace, patenty apod.) na webových stránkách a v rámci platformou pořádaných akcích,
přístup k publikacím a materiálům vydaných CZEMP,
zveřejnění volných pracovních pozic v oboru s možností uveřejnění pracovních
míst v sekci Volná pracovní místa na webu CZEMP.

Financování CZEMP v roce 2013

Přehled příjmů CZEMP
-

členské příspěvky (vstupní, roční),
prodej vlastních odborných publikací (membranologický slovník, učebnice Membránové procesy),
dotace z OPVK,
sponzorské dary,
organizace seminářů, tvorba marketingových studií.

Přehled výdajů CZEMP
-

mzdové náklady, odvody,
provoz kanceláře, služby,
služby expertů, zpracování odborných studií atd.,
účast na konferencích, organizování tematických workshopů,
cestovné,
aktualizace webových stránek včetně tvorby databáze,
příprava prezentačních materiálů a předmětů,
vedení účetnictví, administrativní poplatky,
ostatní

V tabulce je uveden přehled nákladů a výnosů v roce 2013 dle účetní uzávěrky k 31.12.2013.
Výnosy jsou uvedeny bez státní dotace 5 794 000,- Kč.
Položka
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek bez dotace
Hospodářský výsledek s dotací

Částka (Kč)
5 777 000
309 000
- 5 468 000
326 000

Tab. č.1– přehled nákladů a výnosů v r. 2013
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4.

Plán činnosti CZEMP v roce 2014

Činnost platformy bude i v roce 2014 zaměřena na naplňování aktivit projektu ARoMem.
Jednou z významných akcí bude konference zaměřená na inovace ve vědě a výzkumu, která
se bude konat 18.-19. března 2014 ve Stráži pod Ralskem a Heřmanicích v Podještědí. Konference je připravovaná v úzké spolupráci se zástupci inovativních společností, průmyslových a
akademických subjektů. Spoluorganizátorem akce je společnost MemBrain s.r.o. Cílem konference je výměna zkušeností a diskuze na témata z oblastí inovace, transfer technologií a
výsledků do průmyslové praxe, podpora výzkumu a vývoje v ČR a zahraničí, oceňování výsledků apod. Mezi přednášejícími budou zástupci průmyslu, akademické sféry i představitelé
ze státní správy a samosprávy, kteří přítomné seznámí s existující a připravovanou podporou
výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejím srovnáním se zahraničními zeměmi.
Ve spolupráci s odborným garantem je v 03/2014 připravován seminář „Integrované membránové procesy“, který bude doplněn exkurzí do státního podniku DIAMO o.z. GEAM v Dolní
Rožínce.
I v roce 2014 zůstávají v nabídce CZEMP studentské praxe a stáže v ČR a také mezinárodní
stáže pro pracovníky členských subjektů. Vysoké školy budou nadále svým studentům nabízet přednášky výukového modulu o membránových procesech.
Česká membránová platforma ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR
připravuje v příštím roce mezinárodní konferenci MELPRO „Membrane and Electromembrane Processes“. Konference se bude konat 18.-21.5.2014 v Praze a tematicky je zaměřena na
membránové a elektromembránové procesy s rozšířením na integrované membránové procesy, které jsou základem řešení složitých technologických požadavků. Součástí konference
bude studentská soutěž a veletrh průmyslových a inovativních partnerů z ČR a zahraničí.
CZEMP ve spolupráci s partnerskými organizacemi se i v roce 2014 plánuje ucházet o pořadatelství Letní membránové školy pro rok 2015.
Významným úkolem bude zajištění finanční podpory pro navazující aktivity CZEMP, které
byly nastartovány projektem Česká membránová platforma (OPPI) a prohloubeny projektem ARoMem (OPVK).
4.1

Finanční plán na rok 2014

Potenciální finanční zdroje CZEMP
-

-

rozšíření členské základny o další právnické osoby,
tvorba komerčních marketingových produktů pro členy i nečleny (studie,
přehledy z dosažitelných dokumentů, webových stránek, časopisů atd.) – cílem je
zjednodušit přístup k informacím,
konference, vzdělávací workshopy, semináře apod.,
mezinárodní konference MELPRO,
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-

služby pro státní správu - strategické studie pro implementaci membránových
procesů, podpora programů V&V, průmyslu atd.,
dotace z OPVK, OPPI,
prodej publikací.

Plánované výdaje CZEMP
-

5.

mzdové náklady, odvody,
provoz kanceláře, služby,
služby expertů, zpracování odborných studií atd.,
účast na konferencích, tuzemských i zahraničních,
organizování tematických workshopů (pronájem konferenčních místností,
občerstvení, sborníky, publikace atd.),
cestovné,
členské poplatky v EMH, EMS,
aktualizace webových stránek,
příprava prezentačních materiálů a předmětů,
vedení účetnictví, administrativní poplatky,
ostatní.

Závěr

Činnost České membránové platformy byla v roce 2013 ovlivněna získáním dotace z OPVK a
realizací projektu ARoMem. Realizace seminářů, workshopů i konferencí vyplývala
z harmonogramu projektu a z náplně jednotlivých klíčových aktivit. Membránové procesy,
jako energeticky úsporné a minimální množství odpadů produkující technologie, byly
prezentovány velkému počtu účastníků organizovaných akcí.
Vzhledem k tomu, že rok 2014 je posledním rokem realizace projektu ARoMem bude víc než
důležité zajistit financování činnosti platformy z nových zdrojů. Spolupráce s ostatními
oborově příbuznými platformami a jejich vzájemné působení na orgány státní správy, jejímž
cílem bude iniciace výzev pro podporu činnosti platforem a klastrů, bude jednou z hlavních
priorit v nadcházející roce.
Nejenom spolupráce v rámci ČR, ale i prohloubení vztahů s mezinárodními organizacemi
může přinést CZEMP finanční zabezpečení, potřebné pro udržitelnost její činnosti.
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