
 
 

Generální revitalizační nano-program (dále jen GRNP) 
 

JE NABÍDKA VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE formou TRANSFERU KNOW-HOW A TECHNOLOGIÍ 

DO PRAXE. 

Projekt GRNP je založen na výsledcích dlouhodobého výzkumu a vývoje  špičkových vědců a odborníků v 

mnoha vědecko-výzkumných oborech.  

 

Cílem GRNP je vytvářet co možná nejvyšší zisk a PLNIT SVÉ POSLÁNÍ:  

 

                                                         …..SNÍŽIT ÚMRTNOST DĚTÍ ..... 

 

                                                    …. ZAJISTIT ABY PŘÍRODA PŘEŽILA....        
         

GRNP základní znaky, transfer know-how a technologií     

GRNP  je komplexní plán realizace transferu know – how a technologií 
GRNP   není právnická ani fyzická osoba 
GRNP   je ideový program  
GRNP   je souhrn tezí: know-how  
GRNP   je PROGRAM, který je složen celkem ze sedmi dílčích programů (sub-programů) 
GRNP   sdružuje za účelem výkonu činností dle svého programu právnické a fyzické osoby 
GRNP   je koncipován jako projekt který má být uplatněn (využit) v globálním měřítku 
 

GRNP řídí ústřední výkonný subjekt: společnost GR-NANO a.s., který zastřešuje, 
řídí a koordinuje spolupráci se všemi dalšími subjekty, které se účastní (budou 
účastnit) realizace GRNP. 
 

ZÁKLADNÍ ÚKOLY A CÍLE PROGRAMU GRNP   

-   VYTVÁŘET ZISK 

-   nabídnout dosavadní výsledky výzkumu a vývoje formou transferu know how a technologií do všech zemí 

světa 

-   napomoci řešit globální problémy lidstva (nemoci, nezaměstnanost, nedostatek potravin, nedostatek 

pitné vody…) 

-   napomoci řešit globální problémy lidstva v rámci ochrany životního prostředí a živočichů 

-   napomoci řešit globální problémy lidstva v rámci recyklace odpadu ekonomicky velmi efektivními 

způsoby 

V zájmu urychleného zahájení realizace programu GRNP se tvůrci rozhodli použít netradiční metody, 

formy a způsoby vzájemné spolupráce, které tvoří předmět této nabídky.  



 Jedná se PŘEDEVŠÍM o nabídku udělení tzv. „PAUŠÁLNÍ LICENCE „jednotlivým státům“  

 

PAUŠÁLNÍ LICENCE: 

jedná se o nabídku využití všech výsledků výzkumu a vývoje , který: 

- byl realizován do současnosti  

- aktuálně probíhá, přičemž jednotlivé „nové vynálezy“ jsou připraveny k registraci u ÚPV PRAHA 

- nadále kontinuálně probíhá a bude generovat v blízké i vzdálenější budoucnosti v nejširší praxi  

  využitelné výsledky výzkumu a vývoje (produkty) 

 

Jedná se o nabídku využití početné řady „vynálezů“ a z toho plynoucí skutečnost, že každý jednotlivý stát 

v rámci tohoto širokého výběru si bezpochyby vybere pro zahájení transferu konkrétní produkt(y), 

který(é) aktuálně nejvíce potřebuje.  

Toto sdělení by se mělo stát základním faktorem pro to, aby se zodpovědní zástupci státní správy 

seznámili s nabídkou programu GRNP (transfer know-how a technologií) v celém rozsahu.  

 

KLÍČOVÉ VÝZNAMY, MECHANISMY A METODY REALIZACE GRNP:     
  

A.  TRANSFER KNOW-HOW A TECHNOLOGIÍ   

 Představuje jeden ze základních „stavebních pilířů“ celého systému  

Základním cílem je transfer know-how a technologií na území partnera, 

realizovaný na základě zaplacení jednorázového „paušálního“ poplatku. 
 

Výhradním dodavatelem technologií a zodpovědným zástupcem za dodání a zahájení výrobních 

či jiných pracovních činností do konkrétního státu je spol. GR-NANO a.s. (ve spolupráci se svými 

partnery) 

 

B. FORMY SPOLUPRÁCE: SPOLEČNÝ PODNIK (J-V) 

V prvé řadě bude vítána a preferována spolupráce na bázi smlouvy o Společném podniku s jednotlivými 

státy  

 

C.  UDĚLENÍ TERITORIÁLNÍ EXKLUZIVNÍ LICENCE PRO DANOU ZEMI 

 Na základě uzavřené smlouvy o Společném podniku bude pro daný stát udělena exkluzivní licence s 

teritoriálním vymezením (na území celého státu, příp. dle dohody širšího rozsahu) 

 

Licence bude udělena ve dvou variantách  

c.1 licence na jednotlivý konkrétní produkt dle dohody se zástupci státní správy s  
                  možností a variantou  postupně jednat o udělení dalších licencí na další produkty  

c.2 udělení tzv. Paušální – Univerzální licence (s teritoriálním vymezením). PREFEROVANÁ FORMA 
 



Tvůrci programu GRNP navrhnuli a koncipovali podmínky pro úspěšnou realizaci GRNP na základě 

formulace kritérií a požadavků, které musí realizace globálního programu naplnit. 

Jedná se především o tyto strategické faktory: 

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY, období, kdy má být program GRNP prakticky spuštěn (nastartován) tj. 

období:  

 kdy bude, dle časového plánu dokončeno jednání a uzavřeny smlouvy, na jejichž základě bude 

prakticky zahájen a realizován transfer know-how technologií do jednotlivých zemí  

 kdy budou, dle časového harmonogramu zahájeny veškeré další konkrétní činnosti v rámci realizace 
komplexního pojetí GRNP, které jsou prospěšné pro jednotlivé konkrétní státy 

 plánované termíny, období, kdy GRNP začne vytvářet zisk. Tento zisk dle tezí zakotvených v 
dokumentech GRNP bude dle dohody zúčastněných stran dále účelově a účelně přerozdělen, tj. z 
celkového dosaženého ekonomického zisku bude oddělena (odečtena, vyčleněna) konkrétní 
dohodnutá výše finančních aj. prostředků vyjádřená na základě dohodnutého X % poměru (podílu) 
vůči celkové výši každoročně vytvořeného zisku   

  

Tvůrci strategického plánu GRNP se usnesli zahájit spolupráci přednostně s těmi státy, které 

přijmou nabídku spolupráce v rámci komplexní realizace GRNP a těmto státům udělit 

(poskytnout) tzv. Paušální (Univerzální) licenci.  

 

Tento postup byl odsouhlasen na základě analýzy faktorů, které mají (musí) zajistit a garantovat úspěšné 

zahájení realizace GRNP a úspěšnou realizaci v: 

- plánovaném časovém období 

- určitém předem stanoveném počtu zemí (na základě přijetí nabídky ke spolupráci) 

 - komplexním měřítku 

- návaznosti na propojenou realizaci další součásti GRNP, tj. NADACI, NADAČNÍ FOND atd  

 

ODŮVODNĚNÍ POSTUPU UDĚLENÍ PAUŠÁLNÍ LICENCE 

 
…. si KLADE ZA CÍL: urychlit a usnadnit jednání vedoucí k realizaci transferu know-how a technologií,  

…. neboť JE NUTNÉ VZÍT V ÚVAHU, ŽE: vysoký počet jednotlivých produktů (patentovaných vynálezů, 

inovačních metodik a postupů, atd), které jsou součástí komplexního pojetí realizace GRNP (velmi široké 

nabídky) v případě posloupného, postupného jednání se zájemci o široké škále konkrétních produktů, 

vyžaduje řešit početnou řadu dílčích otázek a učinit početnou řadu úkonů  

….. kupříkladu SE JEDNÁ O: procesy vytipování prvého (prvých) produktu se zájemci o transfer know-how a 

technologií, vedené formou jednání o konkrétních podmínkách udělení teritoriální exkluzivní licence na 

jeden konkrétní produkt, v sobě zahrnuje ŘADU NEGATIVNÍCH FAKTORŮ, které realizaci GRNP v 

komplexním, globálním měřítku 

…….PŘEDEVŠÍM: NEÚMĚRNĚ PRODLOUŽÍ  

 

 

 

 



Toto je základní důvod, proč tvůrci programu GRNP rozhodli o formě 

udělení Paušální – Univerzální licence  
a tím do značné míry zajistili eliminaci vlivu těchto negativních faktorů na realizaci GRNP, který má být 

prakticky zahájen v  

 nejkratším časovém období  

 nejvyšším počtu jednotlivých zemí   

 komplexním měřítku  

 

Pojem UDĚLENÍ PAUŠÁLNÍ (UNIVERZÁLNÍ) licence označuje, specifikuje předmět, 

způsob, formu, postupy (metody) na jejichž základě bude: 

 realizován transfer know-how a technologií do jednotlivých zemí 

 realizována vzájemná spolupráce  
 

Udělení Paušální (Univerzální) licence je výraz, který specifikuje podmínky, na jejichž základě získá každý 

jednotlivý stát (který projeví zájem o spolupráci na této platformě), právo využívat v rámci své země (dle 

dohody v širším měřítku) VEŠKERÉ PRODUKTY, které jsou předmětem a obsahem realizace GRNP a které:  

 BYLY VYTVOŘENY na základě vědecko-výzkumné, vývoje činnosti odborníků k současnému datu a 
jsou připraveny k využití formou transferu know-how a technologií  

 JSOU AKTUÁLNĚ VYTVÁŘENY (jedná se o finální fáze dokončení, nebo probíhající proces 
vypracování nových patentových přihlášek) na základě pokračující VaV činnosti a stanou se 
předmětem registrace nových vynálezů u ÚPV Praha   

 BUDOU DO BUDOUCNA VYTVOŘENY na základě probíhajícího, neustále se rozšiřujícího vědecko-
výzkumného programu vedeného pod hlavičkou GRNP  

 

 

 


