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Abstrakt: Cílem tohoto článku je shrnout možnosti systémového nastavení transferu znalostí 

a technologií na vysokých školách v ČR a dát je do kontextu s evropským prostředím. Článek je 

strukturován na kapitoly týkající se možností řešení systémového nastavení na vysokých školách, 

motivace vědecko-výzkumných pracovníků ke komercializaci a na případovou studii. Příspěvkem této 

práce je poskytnutí rychlého a prakticky uchopitelného přehledu možností, jimiž disponuje vysoká 

škola při nastavování systému transferu znalostí a technologií. Tento materiál může sloužit jako 

rozcestník pro základní orientaci v problematice jak v prostředí ČR, tak i vybraných zemí EU.  

 

Abstract: The aim of this article is to summarize possible system setting of the technology and 

knowledge transfer within the public universities in the Czech Republic and put them in context of the 

European environment. The article is divided into chapters describing the options that universities 

have when setting up of commercialisation systems, motivation of researchers and a case study. This 

work also provides a quick and understandable overview of the possibilities offered by the public 

universities in setting up a knowledge and technology transfer system. This material can serve as 

a signpost for basic orientation in the described field both in the Czech Republic and in selected EU 

countries. 
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Úvod 

Vysoké školy se v posledních dvou dekádách potýkají s tlakem společnosti na posílení tzv. třetí role 

univerzity. První rolí je vzdělávání, tedy tvorba kvalitních absolventů. Druhou rolí vysokých škol je věda 

a výzkum, kdy se ze zmíněných úspěšných absolventů stávají vědci, kteří prohlubují poznání ve svém 

oboru. Třetí role vysokých škol spočívá mimo jiné v přenosu poznatků a technologií do společnosti 

[Dvořák, Štech 2008: 13-15]. Vysoká škola tedy nemá za úkol jen vzdělávat, ale také bádat 

a v neposlední řadě výsledky výzkumu a vývoje také přenést do praktického života, kde mohou 

pozitivně ovlivňovat společnost jako celek. Tento příspěvek se věnuje pouze veřejným vysokým 

školám.1 V České Republice (dále jen v ČR) působí i soukromé vysoké školy, ty se však v současné době 

nevěnují výzkumu a vývoji buď vůbec, nebo naprosto minimálně. 

Vysoké školy vzdělávají již po staletí, na vysokých školách se po staletí i bádá a zkoumá, avšak 

opravdový akcent na třetí roli lze pozorovat v Evropě až od 70. let dvacátého století. Mezi průkopníky a 

nejzkušenější státy v rámci Evropy lze jmenovat Německo, Švýcarsko, Velkou Británii či Nizozemsko. 

Posuneme-li se na úroveň samotných škol, lze jmenovat Humboldtovu Univerzitu v Berlíně, Spolkovou 

vysokou technickou školu v Curychu, Imperial College v Londýně, Univerzitu v Cambridgi či Katolickou 

Univerzitu v Lovani. 

V kontextu České republiky je situace o několik dekád posunutá. Začneme-li situaci sledovat od 

sametové revoluce v roce 1989, zjistíme, že základy nového systému podpory výzkumu a vývoje byly 

položeny v letech 1990-1992. V té době lze však pozorovat většinu rozhodnutí na federální úrovni. 

V roce 1993 byla z Československé akademie věd transformována  Akademie věd ČR a do roku 1998 se 

objevují první programy na podporu výzkumu a vývoje. Od roku 2000 se dostává do popředí národní 

politika výzkumu a vývoje navazující na strategii hospodářského růstu [Blažka 2014]. V roce 2004 je 

vydána metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, která začíná tvořit pozadí pro zvýšení 

důležitosti zmiňované třetí role vysokých škol. Následuje řada dalších programů podporujících výzkum 

a vývoj, v roce 2007 se v názvech poprvé objevují slovíčka „inovace“ či „podnikání“, jež nadále směřují 

k nutnosti posílení třetí role. V roce 2009 vzniká Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR), která má 

významným způsobem podporovat aplikovaný výzkum na národní úrovni [Blažka 2014]. 

V ČR byl jak přirozeným vývojem státu střední Evropy, tak integrací do Evropské unie (dále jen EU), 

vytvořen tlak na vysoké školy, aby posílily důraz na třetí roli svého poslání. Národní programy podpory 

a i činnost TA ČR tomuto zadání napomohly [Blažka 2014]. Při vysokých školách tak vznikly první 

kanceláře pro přenos poznatků a technologií, inkubátory, či technologické parky. Samotná existence 

těchto subjektů však nezajišťuje úspěšnost posílení třetí role. Klíčovou roli mezi úspěšnými 

a neúspěšnými aktéry hraje správné systémové nastavení transferu znalostí a technologií uvnitř 

univerzity. Tento článek analyzuje aktuální situaci v ČR a mapuje možné přístupy, které podporuje 

příklady dobré praxe ze zahraničí. Článek se také zabývá relevantní legislativou vymezující rámec 

transferu znalostí a technologií v ČR. 

Článek je strukturálně rozdělen do čtyř hlavních okruhů: 

 Jaké možnosti má vysoká škola ve věci nastavení transferu znalostí a technologií? 

 Jaký systém transferu znalostí a technologií využívají přední evropské vysoké školy? 

 Třetím tématem je případová studie Univerzity Karlovy popisující nové nastavení systému 

transferu znalostí a technologií za pomoci 100% vlastněné dceřiné společnosti, jenž po vzoru 
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předních zahraničních vysokých škol usnadňuje, zrychluje a hlavně zefektivňuje poslední fáze 

transferu znalostí a technologií. 

 Na závěr článek řeší, zda aktuální nastavení výzkumu a vývoje, vědecké politiky, legislativy 

a ostatních nástrojů podporuje motivaci vědecko-výzkumných pracovníků k realizaci transferu 

znalostí a technologií? 

Možnosti vysokých škol při nastavení transferu znalostí a technologií 

Jaké možnosti má vysoká škola ve věci nastavení transferu znalostí a technologií? V první řádě je 

potřeba zdůraznit, že míra akcentu na třetí roli se na jednotlivých institucích významně liší. Tento 

důraz je často odvíjen od nakloněnosti managementu vysoké školy, respektive výzkumné organizace, 

k transferu znalostí a technologií a následné komercializaci výsledků výzkumu a vývoje.  

Pokud se vysoká škola rozhodne, že bude třetí roli podporovat, v prostředí ČR se to v praxi rovná 

založení kanceláře pro transfer technologií.2 Toto se týká především technických vysokých škol. 

V kontextu škol klasického typu, kde jsou zastoupeny i humanitní společensko-vědní obory, se hovoří 

o kanceláři přenosu znalostí a technologií (z anglického Knowledge and Technology Transfer Office – 

KTTO) [Dvořák, Štech 2008: 17-21].  

Kanceláře, či na větších institucích centra přenosu znalostí a technologií, bývají nejčastěji integrální 

součástí instituce.  Je to důsledek přirozeného vývoje a zažitých zvyklostí. Zaměstnanci těchto oddělení 

jsou tím pádem zaměstnanci dané instituce a není problém s prostupností informací. Jak se řešení 

může zdát být na jednu stranu snadné a výhodné, tak je dvojsečné, jak je vysvětleno níže. Integrální 

součást vysoké školy je tedy první možnost. 

Druhou možností je založení externího subjektu, který poskytuje servis zvenčí. Je to méně často viděné 

řešení, jelikož akademické prostředí je značně homogenní a existence třetích subjektů je vnímána 

s velkou nedůvěrou. Mimo otázky důvěry se externí subjekt bude potýkat také s otázkami financování. 

Vždy bude terčem polemiky, zda není činnost takovéhoto subjektu pro vysokou školu zbytečně drahá, 

či zda je vůbec nutná. 

Třetí možností je zřízení sdíleného centra, které se o transfer znalostí a technologií, případně 

o komercializační procesy stará pro více subjektů najednou. V tomto případě se snižují náklady na 

provoz, jelikož jsou sdílené. Naopak však narůstá riziko nedůvěry zainteresovaných subjektů, 

motivované především obavami vědecko-výzkumných pracovníků, a to ze dvou důvodů. Jednak panuje 

strach ze zneužití duševního vlastnictví, jednak se jedná o vyvážení poskytovaného servisu pro 

jednotlivé subjekty. Transfer znalostí a technologií i jednotlivé fáze komercializačního procesu jsou 

z pohledu časové náročnosti velmi nelineárním procesem a snadno se tak může zdát, že se sdílené 

centrum věnuje jednomu ze spravovaných subjektů více než druhému. 

Zřídit tedy centrum transferu znalostí a technologií jakožto integrální součást instituce se může jevit 

jako nejvhodnější řešení, avšak problémem se brzy stane dynamika. Samotné transferové centrum 

může být jen tak dynamické, jak je dynamická celá instituce. V úvodu byly zmíněny kořeny vysokých 

škol v ČR sahající mnohdy celá staletí do historie a akcentován účel škol, který původně spočíval 

zejména ve vzdělávání a základním výzkumu. Schvalovací procesy kvůli těmto konotacím nejsou 

uzpůsobeny k vystupování v obchodním prostředí. Schvalovací procesy jsou totiž příliš pomalé 

a zdlouhavé. Dalším aspektem je značná nevole části akademické obce ke komercializaci. V soukromé 

společnosti není běžně k vidění v komercializačním řetězci osoba, která by filosoficky zásadně 
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nesouhlasila s činností zaměřenou na tvorbu zisku. V akademickém prostředí se to však stát může, a to 

dokonce relativně často. 

Nabízí se tak řešení kombinace integrální součásti vysoké školy, která má důvěru akademické obce, 

spolu s externím subjektem, který je zodpovědný za poslední fáze komercializačního procesu a styk 

s aplikační sférou. Tato kombinace umožňuje získat důvěru pro sběr nápadů s komerčním potenciálem 

již v raném stadiu a přípravu ochrany duševního vlastnictví. Zároveň však může agendu, z pohledu 

časové osy komercializačního procesu, později předat externímu subjektu, který vysokou školu 

v dalším procesu zastoupí. Partneři z aplikační sféry tak získají adekvátně dynamického partnera 

a vysoká škola je zbavena rizik a zároveň má kontrolu nad transparentním procesem komercializace. 

Toto řešení kombinuje pozitiva z prvních dvou řešení, která může vysoká škola využít. Protiargument 

však tvoří zvýšené náklady na provoz dvou separátních subjektů. Je však nutné nahlížet na správnou 

volbu systému transferu znalostí a technologií jako na dlouhodobou investici, která se vyplatí, a to 

nejen z finančního hlediska. Svou roli totiž hraje i dopad na společnost a mediální obraz vysoké školy, 

či celého vysokého školství. 

Systémy transferu znalostí a technologií v zahraničí 

Předchozí odstavce shrnovaly základní možnosti, které vysoká škola v ČR při volbě systému pro 

transfer znalostí a technologií má. Tato část příspěvku mapuje systémy, které je možné vidět 

v zahraničí. Otázka, která je kladena, zní: „Jaký systém transferu znalostí a technologií využívají přední 

evropské vysoké školy?“ 

Než se dostaneme k systémům v Evropě, je nutné zmínit ještě dva státy, které jsou významnými 

globálními hráči na poli úspěšných transferů znalostí a technologií do praxe. Jedná se o Spojené státy 

americké (dále jen USA) a Izrael. Oba státy spojuje otevřenost místních obyvatel k podnikatelským 

záměrům. Lze zde pozorovat významně větší podporu než v zemích střední a východní Evropy. Svou 

roli na tomto odlišném smýšlení nepochybně hraje socialistická historie ČR. Obdobným překážkám 

totiž čelí i další země Visegrádské čtyřky [Németh 2018]. Jak od USA, tak od Izraele se dá čerpat 

množství zkušeností, avšak jejich přenositelnost do prostředí ČR je značně ztížena, a to ze dvou 

významných důvodů. Prvním důvodem je již zmíněné myšlenkové nastavení – často lze pozorovat tzv. 

„presumpci viny“, tedy, že každý, komu se daří, nebo se snaží o nějaké inovativní kroky, je automaticky 

podezřelý z nekalých úmyslů. Druhým důvodem je legislativní prostředí, které stojí na odlišných 

právních systémech s odlišnými kořeny práva. Proto je dobré se při hledání dobré praxe poohlížet 

spíše v evropském prostředí, kde tyto zmíněné odlišnosti nejsou tak markantní. 

V evropském kontextu lze pozorovat všechny typy nastavení, které zmiňují předcházející odstavce – 

tedy transfer jako integrální součást vysokých škol, tak externí subjekty či sdílená pracoviště. Díky delší 

historii však existují i příklady, jak se tato komercializační centra mohou dále vyvíjet. Například Imperial 

College založila svůj externí subjekt pro komercializační aktivity již před dvaceti lety. Tento subjekt nyní 

operuje na akciovém trhu, univerzita zde již vlastní jen minoritní podíl, ale stále velmi dobře profituje. 

Vracejí se tak nyní zpět na začátek a zvažují založení dalšího obdobného subjektu, který by byl 

budovaný opět od nuly. Fantastické příběhy jejich úspěšných projektů spolu s vysvětlením dopadu lze 

nalézt na jejich webových stránkách3. 

Kromě postavení komercializačního subjektu vůči své instituci je také možné nalézt tematicky 

orientované subjekty. Zpravidla se jedná o užší zaměření, např. na biotechnologie, life-sciences, IT či 
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strojírenství. Případová studie koncentrace biotechnologických institucí, které vznikly v Turku, to jen 

dokazuje. Z pilotního projektu zde během několika let vzniklo více jak 60 společností orientujících se na 

biotechnologický průmysl a celá řada z nich se formuje do spolupracujících sítí [Srinivas, Viljamaa 

2006]. Oxfordská Univerzita pro změnu operuje s dvěma komercializačními subjekty – jeden je 

zaměřený přímo na transfer, druhý subjekt se orientuje na konzultační činnosti pro externí subjekty. 

Ve Švýcarsku nalezneme Unitectru Zurych, jež je zástupcem sdíleného subjektu. Obdobné subjekty, 

často spravované jako klastry, je možné vidět také v Německu, uvnitř spolkových zemí. Tyto sdílené 

subjekty bývají nejčastěji regionálně orientované.  

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že se v evropském prostředí pohybuje celá řada subjektů na 

„volné noze“. Tedy subjektů, které se do značné míry chovají jako centra pro přenos poznatků 

a technologií, avšak nepodléhají žádné mateřské instituci. Jedná se o jistou formu konzultačních 

společností. Objíždějí odborné konference a veletrhy, skautují nové technologie na vysokých školách 

a následně nabízejí realizaci komercializačního procesu výměnou za podíl v budoucí spin-off 

společnosti či za procenta z prodeje při převodu práv duševního vlastnictví na nového vlastníka, tedy 

při prodeji. Stejně jako v jakémkoli jiném oboru i zde je potřeba pečlivě vybírat a zvažovat přidanou 

hodnotu takovéhoto aktéra v procesu komercializace. Často tvoří chybějící článek řetězu, bez kterého 

by se transfer nepovedl. Mohou však být i zbytečnou přítěží, komplikací a finanční zátěží celé aktivity. 

Dobré reference a obezřetnost však tato rizika minimalizují. 

Výše jsou shrnuty možnosti systémového nastavení. Velkou otázkou je však samotné hodnocení 

efektivnosti, které je enormně složité. Jak je uvedeno v projektu Green Paper od Evropské komise, tak 

v kontextu univerzity mohou správné ukazatele a metriky sloužit k tomu, aby poskytly vysvětlení 

k tématům, která byla dříve těžko pochopitelná – činí takovou činnost monitorovatelnou a řiditelnou. 

V tom ale tkví značné riziko. Pokud je někdy spojeno financování s metrikou, viditelnost se okamžitě 

zvýší. Důležité ale je, aby metriky byly použity pouze v případě zvýšení jejich hodnoty, což pomáhá 

organizaci dosáhnout její strategie. Pokud tomu tak není, pak mohou mít za následek neúmyslné 

výsledky.4 Výstupy z citovaného projektu říkají, že při nasazení jakékoli metriky je třeba mít se na 

pozoru. V kontextu ČR lze tento jev pozorovat s raketovým vzestupem počtu přihlášek vynálezů poté, 

co se začaly přihlášky bonifikovat. Hodnocení kvantitativními nástroji je tak rizikovým nástrojem a jeho 

využití by mělo být vždy dobře uváženo. 

Případová studie – dceřiná společnost 

Následující řádky se věnují případové studii na Univerzitě Karlově. V roce 2007 [Dvořák, Štech 2008: 

25-32] bylo založeno jako integrální součást univerzity Centrum pro přenos poznatků a technologií 

Univerzity Karlovy (dále jen CPPT UK). Jedná se o typickou kancelář transferu znalostí a technologií, jež 

zajišťuje zejména servis pro fakulty. V praxi to znamená, že CPPT UK poskytuje poradenství v oblasti 

ochrany duševního vlastnictví, konzultační činnost v oblasti práva, pořádá školení na témata spojená 

s inovacemi, podnikáním a komercializací a v neposlední řadě vyhledává nápady a projekty 

s komerčním potenciálem, respektive pro uplatnění v praxi. Nad rámec výše zmíněného se věnuje 

projektové činnosti v oblasti inovací a aplikovaného výzkumu. Toto vše jsou činnosti směřující dovnitř 

univerzity, tedy ke studentům a vědecko-výzkumným pracovníkům. Za více jak 10 let svého působení si 

CPPT UK bylo schopné vybudovat alespoň částečnou důvěru fakult a vědecko-výzkumných pracovníků. 

Vedle činností dovnitř univerzity zajišťuje CPPT UK také styk vně univerzity, tedy vůči tzv. aplikační 

sféře. Jedná se zejména o nabídku výsledků vědy a výzkumu a o nabídku duševního vlastnictví UK vůči 
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investorům. Podíváme-li se na proces komercializace z perspektivy časové osy a připravenosti 

technologie na komercializaci, zjistíme, že na začátku procesu stojí původce, respektive fakulta. Na 

Univerzitě Karlově funguje tzv. Univerzitní inovační síť, jež se skládá z technologických skautů 

a koordinátorů přenosu poznatků. Tito zaměstnanci CPPT UK mají za úkol skautovat nové technologie 

a poznatky a tvořit první komunikační a informační bod pro původce. Následně přichází na řadu CPPT 

UK, které koordinuje proces ochrany duševního vlastnictví. Až do nedávné doby bylo CPPT UK také 

zodpovědné za následující fáze komercializace, kde je potřeba nabízet [Švejda 2007: 115-136.] 

výsledek vědy a výzkumu, jednat s potenciálními partnery či investory a následně uřídit samotné 

licencování, prodej duševního vlastnictví či, dokonce založení spin-off společnosti [Jakl 2016: 204-

206.]. Pro tyto posledně jmenované činnosti již systémové nastavení integrované součásti není 

optimální a začínají se významně projevovat nevýhody této formy. Nastíněný proces znázorňuje 

následující obrázek: 

Obrázek č. 1 Proces transferu znalostí a technologií na Univerzitě Karlově 

 

 

 

Zdroj: CPPT UK 

Nevýhod řešení pouze integrální formy je více. Na jedné straně se jedná o bezpečnost, kdy do 

obchodních vztahů musí vstupovat univerzita jako celek, a v případě problémů, jako je např. soudní 

spor s investorem, ručí celým svým majetkem. Žádný rektor si jistě nepřeje být zapsán do dějin jako 

ten, kterému exekutoři zabavili univerzitou po staletí vlastněné historické budovy. 

Druhým nedostatkem je nízká dynamika a flexibilita velké instituce. Univerzita Karlova má více jak 

50 000 studentů a 8 000 zaměstnanců, z toho přes 5 000 vědecko-výzkumných pracovníků. Jakékoliv 

nakládaní s duševním vlastnictvím univerzity, či dokonce majetkový vstup do třetí společnosti znamená 

mnoha úrovňový schvalovací proces, který při podpisu licenční smlouvy může trvat v řádu týdnů až 

měsíců, při majetkovém vstupu do třetí společnosti i 6-12 měsíců. Žádný rozumný investor s takto 



nastaveným zdlouhavým a hlavně nejistým schvalovacím procesem nebude chtít začínat seriózní 

obchodní jednání. 

Univerzita Karlova se tak rozhodla po vzoru některých výše jmenovaných předních evropských 

univerzit založit vedle CPPT UK ještě samostatnou obchodní společnost. Možnost využívat takovéhoto 

modelu uvádí již výstupy projektu EF-TRANS5. Tato společnost bude 100% vlastněná univerzitou, bude 

mít formu společnosti s ručeným omezeným a ponese název Charles University Innovations Prague 

(dále jen CUIP). Univerzita tímto krokem vyřeší jak bezpečnost, tedy minimalizuje rizika případných 

finančních postihů na úroveň jmění dceřiné společnosti, tak zároveň zrychlí a zefektivní nakládání 

s duševním vlastnictvím. To zůstane i nadále v majetku UK, dceřiná společnost však bude moci 

univerzitu na základě příkazní smlouvy v plném rozsahu zastupovat při obchodním jednání. 

Univerzita Karlova si je vědoma, že se jedná o investici s dlouhodobou návratností a rozhodla se tak 

garantovat podporu pro svou dceřinou společnost po dobu minimálně 10 let. Po uplynutí této doby by 

již CUIP mělo být schopné si nejen vydělat na svůj vlastní provoz, ale zároveň významným způsobem 

zhodnocovat investici univerzity a to jak finančními příjmy, tak kladným mediálním ohlasem.6 

Motivace vědecko-výzkumných pracovníků 

Další výzkumná otázka zní: „Podporuje nastavení výzkumu a vývoje, vědecké politiky, legislativy 

a ostatních nástrojů motivaci vědecko-výzkumných pracovníků k realizaci transferu znalostí 

a technologií?“ Na to pochopitelně neexistuje jednoduchá, natož jednoznačná odpověď. Nabídnete-li 

vědecko-výzkumnému pracovníkovi možnost komercializace, jeho reakcí bude ve většině případů 

otázka, proč by to měl dělat? Pro pochopení pozadí je nutné se opět vrátit do druhé poloviny 

minulého století. Kdo dělal tehdy vědu, dělal v zásadě jen základní výzkum. Pokud už pracoval na 

aplikačním výzkumu, byl to výzkum pro stát. O komercializaci nemohla být řeč. Dobrým příkladem 

z tohoto období jsou patenty na kontaktní čočky prof. Otto Wichterleho, jež byly nakonec licencovány 

státem. Jedinou možností tedy byl proces - studium, doktorské studium, asistence, habilitace, 

profesura. Tento model je hluboce zakořeněný a značná část akademické obce jej stále vnímá jako 

jediný správný model, jak dělat vědu. Jak je však již v úvodu nastíněno, národní i mezinárodní zvýšení 

důrazu na aplikovatelnost umožňuje i jinou cestu vědecké kariéry než je ta čistě publikační. 

Přímočará čistě vědecká kariéra je jistě osvědčenou, velmi stabilní a bezpečnou volbou. Pro některé 

obory takřka jedinou možnou volbou. Je však nezbytné připustit, že existuje bezpočet případů, kde je 

vhodné se zamyslet i nad pokračováním kariéry v komerčním prostředí, nebo alespoň nad možností 

kombinace těchto cest. Samotný posun vnímání vědecko-výzkumné obce od přímočaré a jediné 

možné kariery ke zvážení možnosti ochrany duševního vlastnictví je základem pro další rozvoj tohoto 

oboru. Není nezbytně nutné si vybrat buď publikaci výsledků, nebo komercializaci, většinou spjatou 

s ochranou duševního vlastnictví [Jakl 2016: 138-143]. Je však nezbytné tyto činnosti seřadit ve 

správném pořadí. Jakoukoli publikací či veřejným vystoupením na konferenci dochází k tzv. před-

zveřejnění [Čermák, Koplíková, Lorenc 2007]. Pokud k tomuto dojde, objev či vynález pozbývá novosti 

a není možné jej chránit právy průmyslového vlastnictví. Pokud však dojde nejprve k průmyslově-

                                                           
5 EF-TRANS – projekt „Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití“, vydalo MŠMT v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). 
6 V době vzniku tohoto článku je již CUIP založené a má za sebou první úspěchy v podobě rozsáhlé a kladně hodnocené mediální kampaně. 

Úspěšně byla jmenována dozorčí rada společnosti a začíná fáze etablování a stabilizace CUIP. Mezi důležité, avšak relativně neviditelné úkoly 

totiž patří sjednání pojištění, nastavení bankovnictví, zasmluvnění vznikajících vztahů či zapsání ochranné známky. 

 



právní ochraně, je následně možné bez problémů výsledky publikovat. Často je to dokonce žádoucím 

jevem, při kterém dochází k získání pozornosti komerční i vědecké komunity. 

Dojde-li tedy k objevu či vytvoření vynálezu a vědecko-výzkumný pracovník si položí otázku, zda by 

nebylo dobré se zamyslet nad komercializací tohoto počinu, je z půlky vyhráno. Velkou překážku však 

tvoří neznalost tohoto prostředí –  pro vědecko-výzkumného pracovníka to znamená značný stres, kdy 

musí vystoupit ze své komfortní zóny. S objevy a vynálezy totiž nejčastěji přicházejí vedoucí 

výzkumných skupin, kteří za sebou již mají celá desetiletí kariéry. To znamená, že jsou si velmi jistí ve 

svém prostředí. Začít komercializační proces pro ně však znamená úplně neznámé prostředí, učení se 

novým věcem, které často nekorespondují s jejich dosavadním poznáním. Např. informace, které 

o svém objevu či vynálezu musejí dodat pro jednání. Ve vědecké komunitě se bude jednat o velké 

množství dat a velmi odborné informace týkající se samotného fungování a podstaty věci. 

V komerčním prostředí musí být toto sdělení významně kratší, omezit se na téměř neodbornou 

terminologii a odpovídat úplně jinou sadu otázek typu – v čem je to lepší, kolik to stojí a kdy to může 

dodat. Najednou je potřeba zmapovat tržní potenciál, vytipovat zákazníky a tvořit business plán. Při 

necitlivém jednání či nezkušenosti týmu centra transferu znalostí a technologií, může celý proces 

vyústit v nezdar. Důvěra je v tomto období klíčovým faktorem. 

Získávat finance na základní výzkum je v prostředí ČR stále jednodušším procesem než získání 

prostředků na výzkum aplikovaný. Jednak je finanční objem na základní výzkum vyšší než na 

aplikovaný, za druhé je pro vědecko-výzkumné pracovníky jednodušší připravit žádost o grant na 

základní výzkum. Důvodem není složitější proces, ale směřování otázek v přihlášce, což navazuje na 

předchozí odstavec. Přihlášky na financování základního výzkumu jsou podobné celá desetiletí, 

zatímco aplikovaný výzkum je podporovaný teprve několik let. 

Prozatím byly naznačeny spíše negativní vlivy, které působí na rozhodování vědecko-výzkumného 

pracovníka při rozhodování, kterou cestou se vydat. Za hlavní pozitivní faktory lze označit dva důvody. 

Prvním z nich je finanční motivace. Při procesu komercializace je kromě aplikace řešení do společnosti 

důležitým faktorem také finanční zisk. Je jedno, jestli se jedná o příjmy z licenčních poplatků či o příjmy 

ze samotného prodeje duševního vlastnictví. Jak uvádí Karel Čada, „Pokud uplatní zaměstnavatel včas 

právo na patent, má původce vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou odměnu“ [Čada 2014: 104]. 

Původce má dle zákona č. 527/1190 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 

nárok na přiměřenou odměnu. Tato odměna není v žádném dalším dokumentu na národní úrovni 

specifikována, a tak si většina vysokých škol, které se komercializací zabývají, připravila vnitřní 

předpisy, které odměny upravují. Na Univerzitě Karlově se jedná o Opatření rektora č. 33/2015, kdy 

jsou příjmy děleny následovně: 

  



Tabulka č. 1 Rozdělení výnosů z komercializace předmětů práv průmyslového vlastnictví je určeno 

procentuálně z čistých výnosů dle níže uvedených kritérií 

 

Čistý výnos UK z částek Výše odměny původci Podíl fakulty / další součásti Podíl UK 

do 1 mil. Kč 55% 30% 15% 

od 1 mil. Kč 

do 5 mil. Kč 

550 000 + 

40% z částky 

nad 1 mil. Kč 

300 000 + 

40% z částky 

nad 1 mil. Kč 

150 000 + 

20% z částky 

nad 1 mil. Kč 

nad 5 mil Kč 

2 150 000 + 

25% z částky 

nad 5 mil. Kč 

1 900 000 + 

45% z částky 

nad 5 mil. Kč 

950 000 + 

30% z částky 

nad 5 mil. Kč 

 

Zdroj: Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 33/2015 

Na Univerzitě Karlově tedy existuje rozdělování výnosů z komercializace. Čada však uvádí, že výpočet 

výše přiměřené odměny je velmi komplikovaný. Uvádí čtyři rozhodné skutečnosti a okolnosti, které 

opírá o ustanovení § 9 odst. 4 patentového zákona [Čada 2014: 106]: 

 technický a hospodářský význam vynálezu, 

 přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, 

 materiální podíl zaměstnavatele na vytvoření vynálezu, 

 rozsah pracovních úkolů původce. 

Na Univerzitě Karlově původce dostane odměnu za samotný objev či vynález. V případě zisků 

z komercializace pak dostává ještě odměnu dle výše uvedené tabulky. 

Finanční odměna však není jedinou motivací. Pro řadu vědecko-výzkumných pracovníků dokonce ani 

není hlavní motivací. Velký přínos totiž tvoří prestiž [Perkmann 2013]. A to prestiž jak pro samotného 

původce, tak pro jeho ústav, katedru i celou instituci. Prestiž se špatně měří, nicméně mediální dopad 

napomáhá pozitivnímu veřejnému mínění o přínosu vysokých škol, který v konečném důsledku 

ovlivňuje i politická rozhodnutí na národní úrovni, např. při tvorbě rozpočtu ČR na nadcházející rok či 

při tvorbě národních strategií pro vědu a výzkum [Blažka 2014]. Posuneme-li se na úroveň samotného 

pracovníka, vedle řady monografií a publikací v impaktovaných časopisech jednoduše dobře vypadá i 

počet udělených patentů, či dokonce PCT7. Samotný dopad na společnost, v případě nových léčiv třeba 

i zachráněné životy, je již třešinkou na dortu. 

Od komercializace naopak odrazuje již zmiňovaná „presumpce viny“. Pokud se totiž komercializace 

úspěšně povede a vznikne tak nemalý finanční příjem jak vysoké škole, tak investorovi i původci, vždy 

existuje značné riziko, že proces někdo třetí napadne. Takovým subjektem může být některý kontrolní 

orgán veřejné správy, protože většina výsledků vědy a výzkumu je založena na financování z veřejných 

zdrojů. Stejně dobře však proces může napadnout společnost, která konkuruje té, co si od univerzity 
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nakoupila inovační řešení. Soudní spory mohou být nákladné, rozvleklé a mohou všechny 

zainteresované od dalších komercializačních pokusů odradit, ať již v konečném důsledku dopadne 

soudní spor jakkoli. Nepříjemná pachuť pak může zůstat i po medializaci takovéhoto sporu, který opět 

nikomu neprospěje. 

Pravdou však prozatím zůstává, že skutečnou motivací vědecko-výzkumných pracovníků jsou stále 

samotné publikace. Na ty je totiž navázán jejich kariérní postup. Doktorské studium, habilitace 

a profesorské řízení. Kariéra je tak velmi přímočaře nastavena a z pohledu komercializace se tak 

bohužel jedná o neoptimální nastavení. Již se však objevují názory, že by aplikační výstupy mohly 

a měly být přinejmenším zohledňovány při hodnocení výkonnosti vědecko-výzkumných pracovníků. 

Závěr 

Správné nastavení systému transferu znalostí technologií není snadný úkol. Bohužel neexistuje ani 

univerzálně účinné doporučení, které by problém vyřešilo. To co funguje v např. v Německu 

či Švýcarsku, nemusí fungovat v ČR a naopak. Do celého procesu totiž vstupuje celá řada velmi 

heterogenních proměnných, a to ještě v nevyváženém poměru. Některé proměnné nelze ani 

kvantifikovat. Tzv. presumpce viny, kterou lze v ČR pozorovat, je zdárným příkladem nepřenositelnosti 

praxe např. z USA. Zároveň s ohledem na krátkou historii tohoto odvětví a v kontextu ČR ještě 

o poznání kratší zkušenosti nelze dovozovat nic jiného, než že je nezbytné se inspirovat v zahraničí. 

Vždy je však nutné mít na paměti nejen zmiňované kulturní a filosofické rozdíly, ale samozřejmě také 

rozdíly v právním rámci jednotlivých států či historický přístup a praxi k podnikání. 

Článek shrnul možné formy vztahu mezi vysokou školou, respektive mateřskou institucí, vůči centru 

či kanceláři transferu znalostí, respektive technologií. Vysoké školy tak mají možnost založit takovéto 

centrum jakožto integrální součást či jako subjekt stojící vně univerzity. Obě řešení mají svá pro i proti, 

která jsou opřená zejména o nákladovost provozu, ale do hry vstupují také otázky důvěry. Nákladovost 

je velkým tématem. Na jedné straně je potřeba myslet na akceschopnost zakládaného subjektu, na 

druhé straně existují limity tvořené mateřskou institucí, respektive opozicí, která bojuje proti založení 

subjektu. Ti budou hledat v navrženém rozpočtu sebemenší vícenáklad a každou položku budou 

zpochybňovat. S tím přímo souvisí důvěra, a to jak akademických pracovníků vůči realizačnímu týmu 

i celému konceptu, tak schvalovatelů. Další možností, jak se systémovým nastavením naložit, je v ČR 

málo využívaná možnost využití externí soukromé společnosti, která již disponuje patřičnou 

expertízou. Jedná se však o pravděpodobně nejnákladnější řešení, kde otázky důvěry budou velkou 

neznámou. 

Na předních evropských školách lze pozorovat hned několik vztahů mezi výzkumnou organizací 

a subjektem zajišťujícím komercializaci. Kromě pohledů týkajících se vztahu, tedy opět integrální, 

externí s majetkovým podílem mateřské společnosti či čistě externí a obchodně nastavený vztah, lze 

pozorovat i různé kombinace výše popsaného. Tedy např. společná centra pro technologický transfer, 

která působí buď na základě regionální či oborové příbuznosti. Tvorba různých clusterů a provázaných 

společností. Tato řešení dobře fungují ve specifických prostředích. Oborová příbuznost přidává 

značnou šanci na úspěch takovýchto spojení. Výhodou jsou sdílené provozní náklady i efektivní využití 

lidských zdrojů. Nevýhodou je však vždy otázka prioritizace aktivit a potenciální riziko rozkolu mezi 

institucemi financujícími provoz. Opět se tedy nejedná o univerzálně vhodné řešení a vždy je potřeba 

zvažovat konkrétní okolnosti v daném oboru, regionu či jiná specifika. 

Případová studie Univerzity Karlovy ukazuje, že je v prostředí ČR možné dosáhnout systémového 

nastavení transferu znalostí a technologií po vzoru předních evropských vysokých škol. Zkušenosti ze 



samotného provozu a fungování v českém prostředí zatím nejsou k dispozici a smysluplná data bude 

možné vyhodnocovat až ve střednědobém výhledu, tady za 4-6 let od založení a počátku provozu 

dceřiné společnosti Univerzity Karlovy – CUIP. Univerzita si však slibuje nejen pokrytí provozních 

nákladů, ale i ziskovost společnosti. Finanční přínos však není hlavní motivací, tou je právě zmiňovaný 

sociální impakt, vliv univerzity na formování společnosti a přínos univerzity a jejích vědců pro 

společnost. 

Na motivaci vědecko-výzkumných pracovníků ke komercializaci výsledků výzkumu a vývoje je nutné 

nahlížet jako na komplexní problematiku. Na jedné straně existuje celá řada argumentů, které 

nepodporují kladné rozhodnutí výzkumníka, respektive vědce, ke komercializaci. Musejí vystupovat ze 

své komfortní zóny, dělat věci jinak, než jak bylo v ČR za posledních 50 let zvykem. Zároveň však 

úspěšná komercializace nemusí ohrožovat jejich vědeckou kariéru, ba naopak. Může přinést obrovskou 

prestiž a nemalé finanční prostředky, které se alokují jak zpět na vědecko-výzkumné pracoviště, tak 

přímo původcům, jakožto fyzickým osobám. Nezanedbatelný díl argumentace podporující 

komercializaci zastává sociální dopad na společnost (například vyléčené pacienty), zjednodušeně 

využití výsledků vědy a výzkumu v praxi, nejen v laboratorním prostředí. 

Prostředí v ČR aktuálně není optimálně nastavené pro transfer znalostí a technologií a už vůbec ne pro 

řízení těchto činností skrze dceřiné společnosti. Na jedné straně se sice chce po vysokých školách, aby 

se komercializovaly, uplatňovaly výsledky vědy a výzkumu v praxi a ideálně si takto částečně vydělávaly 

na svůj vlastní provoz. Na straně druhé se vysoké školy pohybují ve změti nejrůznějších zákonných 

předpisů, které častokrát ani nekorespondují mezi sebou. Tímto se naráží na střety předpisů mezi 

evropskou úrovní, jako jsou např. pravidla veřejné podpory, poté na národní úrovni, kam spadá zákon 

o vysokých školách, rozpočtová pravidla a řada dalších. Celou situaci si pak ještě řada škol komplikuje 

svými vlastními vnitřními předpisy, které jsou často přísnější než ty na národní úrovni. Chceme-li, aby 

do portfolia činností vysokých škol spadala i komercializace, tedy kupříkladu i zakládání spin-off 

společností, je nutné školám trochu ulehčit. Aktuálně je na ně totiž kladena extrémní zodpovědnost 

a nároky na jejich management. Enormní množství energie je věnováno kličkování mezi pravidly 

a předpisy a uniká původní cíl – dostat vynálezy a objevy do praxe. V tomto kontextu je nezbytné si 

uvědomit limity přenositelnosti zahraničních modelů do praxe v ČR. V zahraničí totiž existuje naprosto 

odlišné politické a právní prostředí. 

Hovoříme-li o dopadu na společnost, tzv. sociálním impaktu, který je značně akcentován ve Velké 

Británii a v západní Evropě obecně, pak je v řadě případů nutné sledovat interdisciplinaritu výzkumu. 

Peter Thiel ve své knize Zero to One popisuje důležitost spolupráce různých oborů. Průlomových 

objevů, jako byly první tři průmyslové revoluce, značně ubývá, inovace přicházejí hlavně v postupných 

zlepšeních. Klíčem k úspěchu a průlomu je právě spolupráce mezi obory a to i obory relativně 

vzdálenými. Propojování sociálních a humanitních věd s vědami přírodními či lékařskými je cesta. V ČR 

již lze pozorovat vznik několika dotačních programů podporujících právě sociální a humanitní vědy, 

ideálně v kombinaci s vědami přírodními, technickými a medicínskými. Příkladem je program ÉTA od 

TA ČR. Další obdobné podpůrné aktivity jsou na obzoru. 
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