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Článek 1.  
Úvodní ustanovení a vztah k platným normám UP 

1. Předmětem této směrnice je nastavení školení pracovníků a studentů Univerzity 
Palackého v Olomouci (UP) v oblasti komercionalizace. 

2. Přičemž komercializace zahrnuje všechny procesy od identifikace znalostí, vhodných pro 
komercializaci, zakládání a řízení projektů Proof of Concept (PoC), jednání s vhodnými 
partnery, uzavírání licenčních smluv, zakládání spin-off společností.  

3. Předmětem komercializace jsou veškeré předměty průmyslového vlastnictví, jejichž 
definice a způsoby ochrany jsou stanoveny ve směrnici rektora UP č. B3-16/1-SR-N01. 
Jsou to zejména vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a know-how. Tato norma též 
stanovuje pravidla pro rozdělování příjmů z komercializace mezi původce, pracoviště a 
centrální jednotku UP. 

4. Jedním z efektivních způsobů komercializace je zakládání spin-off společností. Definice 
pojmů a proces zakládání spin-off společností upravuje vnitřní předpis „Pravidla pro 
vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů Univerzity Palackého v Olomouci do 
právnických osob“ č. SO_A-11-2011. 

5. Dlouhodobý záměr Univerzity Palackého v Olomouci na období 2016–2020 
definuje pro podporu svých vizí jeden z cílů a to cíl č. 4. Komercializace výsledků vědy a 
výzkumu. Cíl 4. Komercializace výsledků vědy a výzkumu je rozvinut následovně: 

6. Univerzita produkuje množství VaV výsledků, o které je v aplikační sféře zájem. Pro 
lepší využití tohoto potenciálu je vhodné spolupracovat s aplikační sférou již ve fázi 
výzkumu (ve formě sponzorovaného výzkumu a společných projektů). Kvalitní 
management duševního vlastnictví a vlastního know-how dokáže specifikovat výstupy s 
aplikačním potenciálem a zajistit jim průmyslově-právní ochranu. Licenčním fondem 
podporovaný systém interních projektů, jejichž výsledkem je ověření aplikovatelnosti 
výsledků v aplikační sféře, pomáhá zvýšit komerční využití výsledků (proof-of-concept). 
Výsledky jsou komercializovány nejen v podobě licencí, ale také díky spin-off 
společnostem s majetkovým podílem UP. Spolupráce s aplikační sférou je koordinována 
z jednoho centra, čímž je zajištěno přiřazování zakázek a možná synergie více pracovišť 
UP při spolupráci. Všichni akademičtí pracovníci mají základní povědomí o možnostech 
ochrany a komerčního využití výsledků vědy a výzkumu a mají k dispozici odborné 
konzultační služby v této oblasti, což je motivuje ke spolupráci s aplikační sférou. 

7. Univerzita bude zajišťovat správu duševního vlastnictví a vlastního know-how, 
akademičtí pracovníci budou seznámeni se základy ochrany a komerčního využití 
výsledků vědy a výzkumu a budou mít k dispozici odborné konzultační služby v této 
oblasti. Výsledky vědy a výzkumu (VaV) budou v rámci interních projektů připravovány 
pro budoucí komerční uplatnění. Bude realizována oboustranně výhodná interakce mezi 
univerzitními pracovišti a aplikační sférou. 

8. Nástroj pro dosažení výše uvedeného cíle je definován tak že „Všichni akademičtí 
pracovníci prochází školením o možnostech ochrany a komerčního využití výsledků 
výzkumu a vývoje na UP (včetně upozornění na možná rizika a finanční důsledky jejich 
nerespektování)“.  Ukazatelem: naplnění tohoto cíle je podíl akademických pracovníků 
proškolených v oblasti komercializace výsledků. 

9. Naplnění výše uvedených vizí, cílů a ukazatelů má na starost specializované pracoviště, 
kterým je Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) zřízení na základě 
Statutu Univerzity Palackého v Olomouci A-1/2017-ÚZ02 . Toto pracoviště je 
subjektem, pověřeným vytvářet most mezi vědeckým a podnikatelským světem a 
napomáhat komercializaci na UP je VTP UP, jak vyplývá ze „Statutu Vědecko-
technického parku University Palackého“ pod č. B1-14/8-HN. 

10. Činnosti spojené se školením v oblasti komercializace na UP spadají do působnosti VTP 
UP, aniž by tím byly dotčeny povinnosti ostatních osob a subjektů stanovené vnitřními 
předpisy UP. 
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Článek 2 
Výklad základních pojmů 

1. Předmět práv duševního vlastnictví – výsledek duševní činnosti, který je nový a 
hospodářsky využitelný. Pro účely této směrnice se jedná o předměty práva 
průmyslového vlastnictví (vynálezy, užitné vzory apod.). 

2. Ochrana předmětů průmyslového vlastnictví – vzniká zápisem (a udržováním) 
patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, nebo topografií 
polovodičových výrobků do rejstříku příslušného úřadu, v případě ochrany odrůd rostlin 
udělením ochranných práv k odrůdě a vydáním šlechtitelského osvědčení. 

3. Průmyslová využitelnost – možnost vynález vyrábět nebo jinak využívat v průmyslu, 
zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství. 

4. Vynález – technické řešení jedné fyzické osoby (původce) či více takových osob 
(spolupůvodci), které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově 
využitelné a lze jej chránit patentem.  

5. Užitný vzor – způsob ochrany technického řešení, které je nové, přesahuje rámec 
pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné. Jde o nižší úroveň ochrany než 
představuje ochrana patentem. 

6. Průmyslový vzor – vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích 
linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho 
zdobení, který je způsobilý ochrany v případě, že je nový a má individuální povahu. 

7. Biotechnologický vynález – vynález, který se týká biologického materiálu, který je 
izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se 
již v přírodě vyskytl; rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu 
omezena na určitou odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete; nebo mikrobiologického nebo 
jiného technického postupu a výrobku, jiného, než je rostlinná odrůda nebo zvířecí 
plemeno, získaného tímto způsobem. 

8. Zaměstnanecký vynález – vynález, který byl vytvořen původcem v rámci plnění 
úkolů vyplývajících z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k UP. 

9. Know-how na UP – je souhrn organizačních, řídicích, ekonomických, 
podnikatelských, technických, obchodních, marketingových, vědeckých, výzkumných a 
dalších znalostí a zkušeností, které souvisejí s UP, jsou způsobilé hospodářského 
uplatnění (komercializace), jsou vyjádřeny v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, a 
které nejsou obecně známé ani obecně dostupné. 

10. Komercializace – finanční zhodnocení průmyslového vlastnictví UP, výstupů VaV a 
know-how UP např. prostřednictvím poskytnutí licencí, nabytím obchodního podílu UP 
na základě vložení předmětu průmyslového vlastnictví jako nepeněžitého vkladu do 
spin-off, formou kontrahovaného výzkumu aj. 

11. Součásti UP – fakulty, pracoviště, účelová zařízení a hospodářsko-správní středisko.  

12. Zaměstnavatel – Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.  

 
Článek 3 

Dotčené osoby 

1. Jak vyplývá z Dlouhodobého záměru UP procházejí školením všichni akademičtí 
pracovníci. Pro vědecké pracovníky platí stejná pravidla. 

2. Každý nový akademický a vědecký pracovník Zaměstnavatele je informován při svém 
přijetí o školení, jeho termínu a nejbližším termínu dle článku č. 4. 
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3. Stávající akademičtí a vědečtí pracovníci budou informování o povinnosti se školení 
účastnit interními komunikačními prostředky Zaměstnavatele. 

4. Stávajícím akademickým a vědeckým pracovníkům (s pracovním poměrem před 
platností tohoto nařízení) se doporučuje se školení účastnit nejpozději do dvou let.  

5. Dotčenými osobami jsou dále studenti doktorandského studia. 

6. Ustanovení tohoto článku platí přiměřeně pro studenty UP v jakémkoli studijním 
programu, kteří mají pracovněprávní poměr se Zaměstnavatelem. 

7. Dotčenými osobami mohou být také osoby v pracovně právním vztahu se 
Zaměstnavatelem (mimo akademických pracovníků a doktorandských studentů), kteří 
mohou při náplni své pracovní činnosti být zapojení do komercializace na UP. Tyto 
dotčené osoby stanoví jejich nadřízený pracovník.  

 

Článek 4 
Termíny a místa školení 

1. Školení probíhá minimálně dvakrát ročně prezenční formou, a to v termínech podle 
bodu 4.2 a 4.3. 

2. Třetí středa v měsíci říjnu. 

3. Třetí středa v měsíci únoru.  

4. Místem školení je VTP UP. 

5. V případě zájmu některé ze Součásti UP můžou být další termíny dle dohody, a to 
v prostorách VTP UP nebo v místě dohodnutém se Součástí UP. 

6. Dále mohou probíhat mimořádná nebo pravidelná školení v rámci výuky na UP dle 
požadavků jednotlivých Součástí UP. 

7. Kurz znalostního minima je doporučen začlenit do výukových plánů jednotlivých 
Součástí UP. 

8. Termíny a místa školení jsou uvedeny na stránkách VTP UP.  

 

 

Článek 5 
Obsah školení 

1. Obsahem školení je Kurz znalostního minima, který zahrnuje především seznámení 
s legislativou a existujícími předpisy na UP v oblasti komercializace.  

2. Základy procesů komercializace (např. proof-of-concept, lean canvas, SWOT). 

3. Základní informace o možnostech ochrany a komerčního využití výsledků vědy a 
výzkumu. 

4. Informace na možná rizika a finanční důsledky při nedodržování zákonů, předpisů a 
norem. 

5. Informace o oprávněném zájmu Zaměstnavatele ve vztahu k průmyslovému vlastnictví.  

6. Povinnost vyplývajících z pracovněprávního nebo jiného právního vztahu k UP a 
ohledně porušování práv k průmyslovému vlastnictví třetích osob. 

7. Povinnosti při zveřejňování výsledků svého výzkumu nebo vývoje a postupy, aby 
neohrozili potenciální zájem Zaměstnavatele na právní ochranu předmětu 
průmyslového vlastnictví. 
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8. Informace o povinnosti chránit a respektovat veškerá osobnostní a dále majetková práva 
k průmyslovému vlastnictví, která mohou v souvislosti s plněním pracovních povinností 
vzniknout.  

 

Článek 6 
Platnost školení 

1. Platnost školení je pro zaměstnance bez omezení,  

2. Platnost školení je po dobu studia PhD studenta.  

3. V případě významech změn v legislativě nebo vnitřních předpisech Zaměstnavatele 
budou vedoucí pracovníci Součásti UP vyzvání k novému proškolení.  

 

 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

1. Školení nebo jeho části zajišťují pověření pracovníci VTP UP a relevantní zaměstnanci 
Zaměstnavatele (právní oddělení, ekonomické úsek atd.), případně externí subjekty 
(UPV, TAČR, MPO atd.). 

2. Školení je pro akademické, vědecké zaměstnance a studenty Zaměstnavatele a Součásti 
UP bezplatné. 

3. Evidence proškolených osob je k dispozici na VTP UP.  

4. Tato vnitřní předpis nabývá platnosti dnem jejího podpisu ředitelem VTP UP a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění na oficiálních internetových stránkách VTO UP, tj. 
druhým dnem od nabytí platnosti. 

 

 
V Olomouci, dne 17. března 2019 
  Mgr. Roman Jurečka 
  Ředitel VTP UP 


