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Systém komercializace na Univerzitě Palackého v Olomouci

I. Úvodní ustanovení a vztah k platným normám UP
1. Předmětem tohoto předpisu je zviditelnění procesů komercializace průmyslového
vlastnictví, znalostí, služeb a produktů UP, jak jsou stanoveny ve směrnicích a
ostatních dokumentech UP, které poskytují rámec pro komercializační aktivity.
2. Systém komercializace zahrnuje všechny procesy od identifikace znalostí, produktů
a služeb, vhodných pro komercializaci, zakládání a řízení projektů Proof of Concept,
jednání s vhodnými partnery, uzavírání licenčních smluv, zakládání spin-off
společností, aj. Cílem jednotného systému komercializace je zajištění koordinace a
maximální efektivity těchto činností. Procesy komercializace jsou na UP dány
systémem navzájem provázaných dokumentů, zejména uvedených dále.
3. Subjektem, pověřeným vytvářet most mezi vědeckým a podnikatelským světem a
napomáhat komercializaci na UP je Vědecko-technický park UP, jak vyplývá
z dokumentu Dlouhodobý záměr Univerzity Palackého v Olomouc na období
2016-2020, stejně jako ze Statutu Vědecko-technického parku UP č. B1-14/8-HN.
4. Předmětem komercializace jsou veškeré předměty průmyslového vlastnictví, jejichž
definice a způsoby ochrany jsou stanoveny ve směrnici rektora UP č. B3-16/1-SRN01. 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.
5. Zakládání spin-off společností patří k nejefektivnějším způsobům komercializace.
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.
6. Jedním z procesů, poskytujícím vědcům či vědeckému týmu možnost vyvinout ze
znalostí konkrétní technologii či produkt, uplatnitelný na trhu, je Proof of Concept,
popsaný v Metodice B314/7-RR „Rada pro komercializaci“ a Rozhodnutí rektora
UP B-14/7-RR Rada pro komercializaci.
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II. Mapa procesů komercializace
Mapa procesů umožňuje rychlou orientaci v procesech a podprocesech
komercializace. Proces má dvě základní větve:
a. Transfer technologií, která komercializuje duševní vlastnictví UP
b. Komercializace produktů a služeb
Jednotlivé větve jsou dále graficky znázorněny a podrobněji popsány. Podprocesy
jsou očíslovány a graficky znázorněny samostatně, včetně stručných komentářů.
Některé podprocesy, např. zakládání a řízení projektů Proof of Concept jsou
popsány v samostatných dokumentech.
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III. Transfer technologií

Jde o komercializaci know-how UP. Proces začíná scoutingem, tj. vyhledáváním potenciálně
zajímavé technologie, know-how, znalostí a přípravou ke komercializaci, nejlépe ještě ve
fázi před dokončením výzkumu a vývoje. Příprava komercializace spočívá v hodnocení
tržního potenciálu a konkurence, případně substitutů produktů, které mohou na základě
daného know-how vzniknout. Výsledkem vyhodnocení je definice prouduktu/produktů,
která může být nejsnadněji komercializován, jak z hlediska časového, tak možných bariér.
Pokud je to možné, výzkum a vývoj se zaměří tímto směrem, stejně jako volba a realiizace
vhodné způsobu ochrany duševního vlastnictví.
Transferová strategie produktu pak určí, která z možností trasferu bude zvolena. Je-li
zvolena možnost založení spin-off společnosti, proces pokračuje předáním do univerzitního
inkubátoru VTP UP. Je-li zvolen způsob licencováním, je zahájen proces vyhledávání
vhodného partnera, jeho oslovení, prezentace, jednání o licenci a při úspěšném
pokračování uzavření licenční smlouvy za co nejvýhodnějších podmínek pro UP. V některých
případech bude třeba oslovit více partnerů a nabídnout jim licenci za stejných podmínek. Za
celý proces je odpovědný VTP UP, jednotlivé kroky jsou konzultovány a do některých kroků
(prezentace pro partnera) vtaženi původci vynálezu. Ve všech případech je postupováno
v souhlasu s původci vynálezu a s vedoucími jejich pracovišť.
Vnitřní scouting (1)

Vyhledávání potenciálně zajímavého know-how, technologie či znalostí k transferu je
možné několika způsoby:
-

Vytvářením databáze výsledků vědy a výzkumu a systematickou prací s ní
(pravidelné prohledávání, vyhodnocování, …)

-

Přímým kontaktem s jednotlivými vědci či vědeckými týmy. Tento kontakt se
děje
o

přímo na jednotlivých pracovištích, kde si technologický scout dohodne
schůzku/ pravidelné schůzky za účelem zjištění stavu technologií, na
kterých pracují,

o

mimo vědecká pracoviště na akcích, které jsou pořádány s účelem
setkávání se s vědci, sdílení výsledků jejich práce a jejich motivaci ke
spolupráci na komercializaci jejich výstupů.

-

Publikováním tzv. „success stories“, tj. dobrých příkladů povedených transferů
na UP i mimo UP

-

Podporou podnikavosti a vytvářením podmínek na UP pro inovativní podnikání
a vývoj nových technologií, uplatnitelných na trhu.
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1

Vnitřní scouting

Vytvořen funkční tým
scoutů na jednotlivých
fakultách
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Průběžná
aktualizace
databáze
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Návrh technologie / K-H /
vynálezu ke komercializaci

Hodnocení potenciálu
vynálezu (2)

Hodnocení potenciálu vynálezu (2)
Proces hodnocení potenciálu vynálezu má za úkol vyhodnotit, jaké aplikace/produkty je
možné na základě vynálezu vytvořit a jaký je jejich tržní potenciál a případná rizika
z konkurence či substitutů produktu/ produktů, které mají na základě vynálezu vzniknout.
Standardně se provádí patentová rešerše a průzkum trhu.
V průběhu procesu vznikne dotazník výsledku vědy a výzkumu, který dává základní popis a
použití DV a souhlas s komercializací, který stanoví kdo má za co v procesu komercializace
odpovědnost.
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Zajištění ochrany duševního vlastnictví (3)

Prvním krokem pro ochranu DV je oznámení o vytvoření vynálezu a dohoda o
spolupůvodcovství. Na základě těchto dokumentů a jejich posouzení je pak vytvořena
přihláška vynálezu formou patentové přihlášky či přihlášky užitného vzoru.
Každý vynález je zanesen do databáze duševního vlastnictví, která obsahuje následující
údaje o každém předmětu průmyslových práv:
- Název
- Původci
- Datum přihlášky
- Datum udělení práva
- Číslo přihlášky a uděleného práva
- Pracoviště
- Souhlas s komercializací
- Licence k danému právu
Správu databáze DV provádí VTP UP dle informací od původců, pracoviště původců,
patentových zástupců, ÚPV a licenčních partnerů. Pro komerčně zajímavé položky je
prováděna propagace vhodnou formou. VTP UP poskytuje konzultace a facilitace při jednání
a řešení konfliktů v oblasti duševního vlastnictví, případně vymáhání pohledávek.
Jsou prováděny pravidelné audity s periodou 6 měsíců. Pro patenty, udělené před více než
pěti lety je původcům a pracovišti původců doporučeno zvážení další ochrany
průmyslového práva.
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Zajištění ochrany duševního vlastnictví

3
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Transferová strategie (4)

Pro shora definovaný produkt je stanovena komercializační strategie: Ta může spočívat buď
v hledání licenčního partnera s cílem uzavřít licenční smlouvu, anebo ve vytvoření spin-off
společnosti; ta v procesu inkubace pak díky realizačnímu týmu a investorovi zajistí další
rozvoj technologie.
Strategie se pečlivě volí ve spolupráci s vědci, případně dalšími členy týmu tak, aby došlo ke
konsensu a zvolená strategie zajistila
Licenční strategie se volí pro technologie, které jsou pokročilejší a je zde předpoklad, že
potenciální partner bude schopen technologie využít a tudíž ochoten uzavřít licenční
smlouvu. Pokud je technologie v nižším stádiu technologické připravenosti, je třea posoudit,
zdali je v možnostech UP investovat prostředky do jejího dalšího rozvoje. Pokud ano, je
zařazena do programu Proof of Concept. Pokud je třeba dalších investic se volí založení
spin-off společnosti, která bude pokračovat ve vývoji produktu díky prostředkům od
investora
Pokud existuje více produktů s vysokým komercializačním potenciálem, je možné vytvořit
více komercializačních strategií a na těchto pracovat paralelně.

Transferová strategie

4

Zajištění ochrany
duševního vlastnictví (3)
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úrovně připravenosti
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Předání do univerzitního inkubátoru VTP UP (5)
Pokud technologie není ještě zralá pro licencování (TRL<3), pak je třeba pracovat na dalším
vývoji tak, aby výsledný produkt byl uplatnitelný na trhu, K tomu je většinou třeba dalších
finančních zdrojů a času, které na univerzitě pro aplikovaný výzkum zpravidla scházejí.
Jedním z možných způsobů je nalezení partnera, který je ochoten investovat prostředky do
dalšího vývoje produktu formou společného projektu tzv. smluvního vývoje. Tento způsob
však není příliš oblíbený.
Zdaleka nejefektivnějším způsobem je založení spin-off společnosti, která pak usiluje o
vstup investora. Do takové startupové společnosti naopak investoři rádi investují, protože
mají svou investici i proces vývoje produktu pod kontrolou. Podmínkou je ovšem
technologie nebo know-how, které má vysoký tržní potenciál. Stejně důležitý je z hlediska
investora i tým, který za tímto spin-offem stojí. Proces inkubace zahrnuje aktivity, vedoucí
ke vzniku nové společnosti a překonání prvotních potíží a rizik. Zformování týmu, resp.
doplnění vědeckého týmu o další členy pro nevědecké aktivity (organizace, finance,
marketing, obchod), dohoda o struktuře a fungování nové společnosti (podíly, úvazky,
podmínky výstupu, apod.), vytvoření nabídky pro investora, výběr investora a vyjednávání
podmínek jeho vstupu do spin-off společnosti, vyjednání licenční smlouvy s UP, poskytnutí
prostoru k podnikání a pomoc s rozjezdem a počátečními potřebami společnosti, zejména
formou konzultací.
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Předání do univerzitního inkubátoru VTP UP

Transferová strategie (4)
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Nalezení aplikačního partnera (7)

V případě, že technologie je na takovém stupni, že partneři mají zájem o zakoupení jeho
licence, je důležité stanovit dobrou marketingovou strategii, z níž vyplyne, jak mají vypadat
vhodné marketingové materiály (brožura, prezentace, poster), které jsou potencionální
(skupiny) partnerů a jak s nimi komunikovat. Vlastní marketingová komunikace pak sestává
z oslovování potencionálních partnerů, prezentací, společných akcí, apod.
Po nalezení a výběru nejvhodnějšího partnera nebo partnerů jsou vyjednány podmínky
licenční smlouvy. Duševní vlastnictví UP musím být v tomto případě chráněno patentovou
přihláškou a s partnerem je nutné uzavření dohody o mlčenlivosti. Je obvyklé, že vědecký
tým i po uzavření licenční smlouvy dále produkt/technologii vyvíjí, což bývá součástí
smlouvy s partnerem, který tak má možnost udržovat technologii na úrovni posledních
vědeckých poznatků. Jednou z možností takové spolupráce je vytvoření pobočky partnera
v univerzitním inkubátoru, který nabízí jak kancelářské, tak i laboratorní prostory, což
umožňuje těsnější spolupráci vědeckého týmu s partnerem a vede k rychlejšímu procesu
vývoje produktu.
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Nalezení aplikačního partnera

Transferové strategie (4)

Definice Marketingové
strategie
Brožura,
prezentace
Příprava marketingových
materiálů

Marketingová
komunikace

Výběr a jednání
s potenciálním partnerem

Vyjednání a uzavření
licenční smlouvy

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 21 | 783 71 Olomouc | T: +420 585 631 420
vtp@upol.cz | www.vtpup.cz

Systém komercializace na UP

Str. 14

V. Komercializace produktů a služeb UP

Kromě duševního vlastnictví vzniká na UP i spousta výstupů vědecké práce, které mají
podobu produktu. Jsou to například specifické materiály, používané pro výzkum
(funkcionalizované nanočástice a nanomateriály, katalyzátory, 3D tisky) nebo specifické
vědecké přístroje (mössbauerův spektroskop).
Vědecká pracoviště UP disponují často velmi drahými a unikátními vědeckými přístroji a
znalostmi zejména pro analýzu materiálů, které mohou být nabídnuty firmám formou
specifické služby.
Žádoucím výsledkem jsou pak nejen jednotlivá zakázková měření či dodávka produktu, ale
vytvoření sítě partnerů, s nimž UP dlouhodobě spolupracuje.
Procesy komercializace těchto produktů a služeb sestává z následujících aktivit.
Vytvoření databáze produktů a služeb UP (7)

Dobré zmapování produktů a služeb, které může UP nabídnout externím partnerům je
prvním a důležitým krokem tohoto procesu. Nejen kvůli vytvoření přehledu o tom, co je
možné firmám nabízet, ale zejména proto, aby byly produkty a služby kvalitně popsány a
vhodným způsobem prezentovány. Kvůli jejich velkému počtu je třeba vytvořit kvalitní
způsob vyhledávání tak, aby se potenciální partner, hledající specifickou službu, v nabídce
orientoval. Také je důležité zjistit, jak je případná metoda vytížena základním výzkumem a
kolik prostoru může dané pracoviště nabídnout případnému zájemci.
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Vytvoření databáze produktů a služeb UP

Oslovení pracovišť UP
a sběr dat

Vytvoření databáze a programu
pro vyhledávání

Databáze

Vytvoření
marketingových
materiálů

Umístění vyhledávače na web
UP a VTP UP

Vnější scouting (8)
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Vnější scouting (8)

Hledání vhodného zákazníka je jak pasivní, tj. uveřejněním databáze nabízených produktů a
služeb na webové stránce ve formě rychlého vyhledávače, tak aktivní prací s trhem, tj.
vyhledáváním a kontaktováním a potenciálních zákazníků.
Aktivní práce s aplikační sférou sestává zejména v průběžném monitorování vytipovaných
skupin firem, pasivní i aktivní účastí na výstavách, členstvím v klusterech a asociacích,
pořádáním prezentačních akcí, apod.
Součástí vnějšího scoutingu je vytvoření vhodných marketingových materiálů (brožur,
produktových listů, prezentací, posterů), v nichž jsou přehledně základní parametry
nabízeného produktu nebo služby a vhodná volba marketingové komunikace.
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Vnější scouting

Vytvoření databáze
produktů a služeb UP (7)

Vytipování
vhodných firem a
skupin

Průběžné monitorování
trnu a kontaktování
potenciálních klientů

Účast VTP UP
v klusterch, asociacích,
na výstavách…

Získání partnera ochotného setkat se k prezentaci,
jednání o zakázce

Jednání s potencionálním
klientem (9)
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Jednání s potenciálními klienty, prezentace, nabídka (9)

Při nalezení potenciálního partnera je důležité nalézt nejvhodnější formu komunikace.
Protože se ve většině případů jedná o velmi specifické a sofistikované služby či produkty, je
většinou třeba osobního setkání s vysvětlením parametrů a podmínek nabízené služby či
produktu, případně prezentace spojené s nabídkou. Na jednání s potenciálními partnery je
často nutná účast některého z vědců, kteří dokážou s partnerem komunikovat na
odpovídající vědecké úrovni. Přesto je přítomnost člověka s obchodní zkušeností (Business
development manager) nutná pro zdárné navázání obchodní spolupráce a její facilitaci.
Někteří partneři preferují předchozí zaslání podrobných materiálů o nabízené
službě/produktu; v tom případě je třeba věnovat této komunikaci patřičnou pozornost: jeho
kvalita kriticky ovlivňuje další pokračování obchodního vztahu. Stejnou pozornost je třeba
věnovat i přípravě a prezentaci při osobním jednání, na kterém – namísto snahy uspět
s prodejem - je třeba reagovat na potřeby potenciálního zákazníka a navrhnout jejich
řešení. Součástí přípravy na jednání je také kalkulace nákladů na službu/produkt a zjištění
běžné ceny produktu/služby na trhu, protože cena je nedílnou součástí obchodní dohody a
je třeba být na diskuzi o ceně připraven.
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Jednání s potenciálním klientem
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Vnější scounting (8)

Vytvoření týmu pro
jednání s klientem

Zjištění případných specifických
potřeb klienta

NE

ANO

Požaduje klient
zaslání
materiálů?

Příprava a zaslání
personalizovaného materiálu

Příprava prezentace pro
klienta

Zjištění tržní ceny a kalkulace
nákladů

Jednání / prezentace u klienta
+ nabídka

NE

ANO

Je klient
ochoten uzavřít
smlouvu?
Uzavření obchodní smlouvy

Realizace služby, dodávka
produktu (10)
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Realizace služby, dodávka produktu (10)

Vlastní realizace služby je důležitým krokem, protože na její kvalitě závisí možnost
opakování zakázky či pokračování další spolupráce s partnerem. Univerzitní pracoviště jsou
často zavalena vědeckými aktivitami a nejsou zpravidla zvyklé na časový i finanční tlak
soukromého sektoru. Proto je třeba klást důraz na rychlé a precizní provedení v cenově
odpovídající relaci. U realizace služby je kladen důraz nejen na kvalitu naměřených
výsledků, ale i na kvalitu a formu průvodního reportu, u produktu pak na instalaci a
zaškolení personálu zákazníka, pokud to specifičnost produktu vyžaduje.
Důležitým faktorem realizace je častá komunikace se zákazníkem. Není přípustné dodat
službu či produkt se zpožděním či jinak, než bylo dohodnuto, aniž by to bylo dopředu se
zákazníkem projednáno a schváleno. I v případě zdárného průběhu zakázky je dobré se
zákazníkem pravidelně komunikovat, aby viděl, že vše probíhá podle plánu.
Zákazník hodnotí kvalitu služby nebo dodávky nejen podle jejich parametrů a ceny, ale i
podle kvality komunikace a absence nepředvídaných událostí.
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Realizace služby, dodávka produktu

Jednání s potencionálním
klientem (9)

Včasná rezervace kapacit pracoviště /
přístroje / obsluhy

Komunikace se zákazníkem
(zejména v případě komplikací)

Vypracování (úprava) protokolů či průvodní
dokumentace

Dodávka produktu, realizace služby

NE

Akceptace
zákazníkem

ANO

fakturace

Evaluace (11)
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Evaluace (11)

Interní vyhodnocení je dalším krokem, který má několik důležitých výstupů:
Vyhodnocení ekonomiky a kvality poskytnuté služby/produktu. Vzhledem k vysoké
náročnosti nabízených služeb se často objeví nečekané komplikace, parametry, požadavky
zákazníka. Jejich vyhodnocením je pak možné zvážit, nakolik byla zakázka ekonomicky
případně i vědecky přínosná, jak probíhala spolupráce se zákazníkem a zdali je žádostí
pokračovat.
Vyhodnocení ukáže, zdali je pro UP výhodné v podobných zakázkách pokračovat, či zdali je
lepší zaměřit se na jiné zákazníky a nabídku služby tomuto zákazníkovi či sektoru raději
ukončit.
Zkušenosti z realizace zakázky pak skýtají možnost poučení se a případnou adaptaci jak
marketingové komunikace, tak vlastního provedení služeb či dodávky produktu. Tyto
zkušenosti jsou velmi cenné, neboť pomáhají pochopit potřeby zákazníka a tím dávají
možnost získat další zákazníky ve stejném nebo příbuzném sektoru.
V některých případech se může ukázat služba či produkt natolik zajímavým, že se vyplatí
investovat do zřízení speciálního pracoviště UP pro poskytování této služby či dodávku
produktu.
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Evaluace

Realizace služby,
dodávka produktu (10)

Vyhodnocení ekonomiky
zakázky

Vyhodnocení ostatních
přínosů spolupráce

Formulace zkušeností
a zajištění zpětné vazby
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VI. Závěrečná ustanovení
Vnitřní předpis je závazný pro všechny součásti Vědeckotechnického parku UP a všechny
aktivity, směrující ke komercializaci duševního vlastnictví, služeb a produktů UP.

Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 31.3.2019

V Olomouci, 30.3.2019

Mgr. Roman Jurečka
ředitel VTP UP
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