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Úvodní ustanovení
Tímto rozhodnutím podle ustanovení § 6 odst. 1 

písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 8 odst. 5 
hlavní normy Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen 
„UP“) č. A-1/2006, Statutu UP, zřizuji pro oblast komer-
cializace a transferu výsledků vědy a výzkumu (dále jen 
„VaV“) na UP Radu pro komercializaci (dále jen „RK“). 

I. Složení Rady pro komercializaci

1. RK je pětičlenná. Členové RK mají následující kvalifi-
kace:
a) člen pro oblast finanční – za vedení UP se znalostí 

vnitřních ekonomických poměrů univerzity,
b) člen pro oblast výzkumu – za vedení UP se znalos-

tí výzkumných zdrojů univerzity a možnosti jejich 
alokace na projekty komercializace a transferu vý-
stupů VaV,

c) člen za finanční oblast – z finanční sféry s expertní 
znalostí mechanismů financování komercializace,

d) člen pro ekonomiku a marketing – za aplikační 
sféru se znalostí cílů ekonomického rozvoje ČR 
a regio nu,

e) člen za aplikační sféru – expert za aplikační sféru se 
znalostí procesů transferu technologií a inovací.

2. Členy RK jmenuje a odvolává rektor UP. Členové RK 
ze svého středu volí předsedu RK. Člen RK se nesmí 
účastnit projednávání projektu komercializace a trans-
feru výstupů VaV, ve kterém má majetkové nároky (pří-
mý beneficient) nebo je členem řešitelského týmu.

3. Stálým hostem zasedání RK je rektor UP.
4. Členství v RK je neplacené. 

II. Pravomoci a povinnosti 
Rady pro komercializaci

1. RK po posouzení podkladů zpracovaných Vědec-
kotechnickým parkem UP („VTP UP“) doporučuje 
rektorovi UP k financování projekty komercializace 
a transferu výstupů VaV, přičemž projektem komercia-
lizace a transferu výstupů VaV se rozumí výstupy, které 
mohou být UP komerčně využity  nebo nabízeny ke ko-
merčnímu využití jiným subjektům. 

2. RK se vyjadřuje:
a)  k tomu, zda je návrh projektu komercializace 

a transferu výstupů VaV projektem aplikovaného 
výzkumu a/nebo experimentálního vývoje,

b)  k tomu, zda je návrh projektu komercializace 
a transferu výstupů VaV a jeho výstup v souladu 
s cíli a podmínkami komercializace a transferu vý-
sledků VaV na UP,

c)  k tomu, zda návrh projektu komercializace a trans-
feru výstupů VaV naplňuje nejméně jeden, a to zce-
la konkrétní, ze schválených cílů Národních priorit 
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací, 

d)  k tomu, zda podstata návrhu projektu komercializa-
ce a transferu výstupů VaV nebo jeho části nebyla 
řešena v rámci jiného projektu v rámci UP, 

e)  k novosti výsledku vzešlého z projektu pro komer-
cia lizaci a transferu výstupů VaV, 

f)  ke vhodnosti projektu komercializace a transferu 
výstupů VaV pro ověření aplikovatelnosti výsledku, 

g)  ke kapacitě a složení řešitelského kolektivu projek-
tu pro komercializaci a transferu výstupů VaV jako 
předpokladu k dosažení jeho cílů, 

h)  k pravděpodobnosti komerčního využití výsledků 
navrhovaného projektu komercializace a transferu 
výstupů VaV na základě předloženého marketingo-
vého a komunikačního plánu, 

i)  ke komerčnímu potenciálu výsledků navrhovaného 
projektu komercializace a transferu výstupů VaV 
v horizontu až 10 let, 

j)  ke způsobu řešení projektu komercializace a trans-
feru výstupů VaV a dosažení stanovených cílů.

III. Pravomoci a povinnosti VTP UP

1. VTP UP:
a) přijímá od akademických pracovníků návrhy na vý-

stupy komercializace a transferu výsledků VaV,
b) připravuje podklady pro schvalování projektů ko-

mercializace a transferu výsledků VaV,
c) připravuje podklady pro kvartální věcnou a finanč-

ní kontrolu projektů.
2. RK může pro hodnocení projektů navrhovaných ke ko-

mercializaci využívat experty z aplikační a výzkumné 
sféry.

Rada pro komercializaci 
na Univerzitě Palackého v Olomouci



3  Rozhodnutí rektora UP č. B3-14/7

IV. Jednání Rady pro komercializaci

1. RK se schází minimálně jednou za čtvrtletí v termínech 
určených předsedou RK. RK vydává  doporučení nad-
poloviční většinou hlasů všech členů RK. Členové RK 
mohou hlasovat buď osobně, nebo prostředky elektro-
nické komunikace. 

2. Z jednání RK je tajemníkem RK, tj. ředitelem VTP UP, 
pořízen zápis, který musí být nejpozději do tří pracov-
ních dnů od konání zasedání RK předložen rektorovi 
UP. Obsahem zápisu z jednání RK je prezenční listina, 
seznam předložených projektů komercializace a trans-
feru výstupů VaV a usnesení o přijatých doporučeních 
k VTP UP předloženým projektům komercializace 
a transferu výstupů VaV s jmennými výsledky hlasová-
ní. Zápisy z jednání RK jsou uloženy na VTP UP.

3. V době mezi jednáními RK je možno, na návrh před-
sedy RK, o jednotlivých doporučeních hlasovat „per 
rollam“. Návrh na doporučení „per rollam“, včetně 
všech dokumentů musí být odeslán na e-mailové adre-
sy všech členů RK. Hlasování probíhá tak, že jednotliví 
členové RK zašlou na e-mailovou adresu určenou před-

sedou RK, v jím stanovené lhůtě, odpověď „souhlasím“, 
„nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi 
doručené po uplynutí stanovené lhůty jsou vyřazeny. 
Ke schválení návrhu je vyžadován souhlas nadpolovič-
ní většiny všech členů RK. Členové RK jsou o výsledku 
hlasování informováni bez zbytečného odkladu.

4. Na žádost rektora UP, předsedy RK či nadpoloviční 
většiny členů RK může být RK svolána v mimořádném 
termínu.

5. RK doporučuje rektorovi UP dle kvartálních zpráv 
předkládaných prostřednictvím VTP UP hlavním řeši-
telem projektu komercializace a transferu výstupů VaV, 
po písemném vyjádření hlavního řešitele projektu ko-
mercializace a transferu výstupů VaV, zastavení, či po-
kračování projektu. 

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
rektorem UP a účinnosti dnem 7. března 2014.

V Olomouci dne 26. února 2014

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., PhD., v. r.
rektor UP


