
VII-6 (8.4) Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe
V ČR V zahraničí Počet celkem Příjmy celkem

Patentové přihlášky podané 10 5 15

31 274 000 Kč

Udělené patenty* 13 2 15
Zapsané užitné vzory 12 0 12
Licenční smlouvy platné k 31. 12. 2016 8 0 8
Licenční smlouvy nově uzavřené 4 0 4
Smluvní výzkum**, konzultace a 
poradenství** 194

Pozn.: *= V položce "V zahraničí" se v případě Evropského patentu tento v tabulce vykazuje pouze jednou, bez 
ohledu na počet designovaných zemí.
Pozn.: **= Definice položek týkajících se příjmů a hodnoty v tabulce u těchto položek odpovídají Výroční 
zprávě o hospodaření pro rok 2016 pro VVŠ (tab. č. 6).
Licenční smlouva je definována jako poskytnutí práva ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území na nabytí 
či poskytnutí licence na některou z ochran duševního a průmyslového vlastnictví. Licenční smlouvy se uzavírají 
k patentovaným vynálezům, resp. zapsaným užitným vzorům, průmyslovým vzorům, topografii 
polovodičových výrobků, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat či k ochranným známkám písemnou 
smlouvou. Poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv 
z duševního a průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty (licenční poplatky) 
nebo jiné majetkové hodnoty. Nabyvateli přitom nehrozí obvinění z narušení duševního vlastnictví či 
autorského práva ze strany poskytovatele.
Smluvní výzkum je výzkum na zakázku, který vychází ze spolupráce (interakce) specificky plnící především 
výzkumné potřeby subjektů aplikační sféry a vysokoškolská instituce je pro subjekt aplikační sféry realizuje dle 
jeho požadavků a potřeb. Za tento výzkum jsou jí tímto subjektem poskytovány finanční prostředky. Typicky 
zahrnuje rozsáhlejší projekty, originální výzkum a psaný report. Obvykle bývá výzkum na zakázku zadán 
jednou konkrétní externí organizací (pro její potřebu). Není rozhodující, zda finanční prostředky, které subjekt 
aplikační sféry na takový smluvní výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů. Za smluvní 
výzkum nelze považovat případ, kdy je vysoká škola příjemcem účelové podpory na aplikovaný výzkum.
Konzultace a poradenství je založeno na poskytnutí expertní rady, názoru či činnosti, jenž závisí na vysoké 
míře intelektuálních vstupních zdrojů od vysokoškolské instituce ke klientovi. Vysoká škola za úplatu a 
v souladu s tržními podmínkami poskytuje konzultační a poradenské služby subjektům aplikační sféry. Hlavním 
požadovaným výstupem konzultace není vytvoření nové znalosti (vědomosti), ale porozumění nebo pochopení 
určitého stavu.

Souhrnné informace k tab. 8.4
Nově uzavřené licenční smlouvy, smluvní výzkum, konzultace, 
poradenství a placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů 
aplikační sféry

Celkový počet Celkové příjmy
198 31 274 000 Kč

Průměrný příjem na 1 zakázku
157 949 Kč

�52


