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Prováděcí předpis CPI k projektu komercializace na VŠB-TUO

I. úvodní ustanovení
1. Tento dokument navazuje na směrnici TUO_SME_06_002 Ochrana duševního vlastnictví,
článek 5, Řízení o uplatnění práva k vytvořenému Předmětu průmyslového vlastnictví a
závazně stanovuje pravidla při vytváření návrhu projektu komercializace poznatku
předkládaného ze strany Centra podpory inovací útvaru (dále také CPI) Centra transferu
technologií (dále také CTT) Radě pro komercializaci VŠB-TUO (dále také Rada).
2. Projekt komercializace poznatku (dále také Projekt) probíhá v celé šíři standardního
procesu komercializace, anebo pouze v jeho vybrané části. Proces komercializace začíná
zařazením poznatku do procesu komercializace a končící uplatněním poznatku v praxi
některou z forem komercializace. Komplexně tento proces popisuje dokument „Systém
podpory komercializace know-how na VŠB-TUO“, který je součástí strategických
dokumentů Centra podpory inovací VŠB-TUO.
3. Pravidla pro výběr, realizaci a kontrolu Projektu se liší v závislosti na zdroji financování
Projektu. Jednotlivé případy konkrétních pravidel podrobně popisují samostatné přílohy
tohoto dokumentu. Další text tohoto dokumentu uvádí pouze obecná pravidla Projektu,
společné pro všechny zdroje financování Projektu.
II. Vypracování návrhu projektu komercializace poznatku
1. Každý Projekt musí být vypracován formou návrhu Projektu komercializace poznatku1.
2. Minimální náležitosti návrhu Projektu komercializace poznatku jsou stanoveny zvlášť pro
jednotlivé případy financování.
3. O vypracování návrhu Projektu vždy rozhoduje vedoucí CTT současně s doporučením
uplatnění práva podle ustanovení směrnici TUO_SME_06_002 Ochrana duševního
vlastnictví, článek 5.
4. O vypracování návrhu Projektu může také rozhodnou jakýkoliv kompetentní pracovník
VŠB-TUO, který následně návrh projektu předá CTT.
5. V obou případech, uvedených v bodě 3) a 4) tohoto článku, o předložení návrhu Projektu
Radě rozhoduje vedoucí CTT.
6. V případě, že o vypracování návrhu Projektu rozhodne vedoucí K CTT, jsou původci
daného poznatku povinni pracovníkovy CTT poskytnou veškerou nutnou součinnost pro
vypracování návrhu Projektu.
1

Není-li jednoznačně jasné, zdali je poznatek vhodný k budoucí komercializaci, slouží jako podklad k posouzení před
vypracováním samotného návrhu Projektu „Dotazník komerčního potencionálu VaV VŠB-TUO“ dostupná na webových
stránkách CTT (https://cpi.vsb.cz/cs/sluzby/transfer-technologii/). Pro vyplnění tohoto dotazníku jsou proškoleni
obchodní manažeři a specialisté komercializace CTT. Identifikuje-li poznatek s možným komerčním potenciálem
pracovník pracoviště, na jehož půdě poznatek vznikl nebo které se na vzniku poznatku podílí, má možnost oslovit ke
spolupráci pro vyplnění dotazníku pracovníka CTT.
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7. Rozhodnutí o předložení nebo nepředložení návrhu Projektu Radě je vždy oznámeno
původci formou e-mailu.
8. Proti rozhodnutí vedoucího CTT o nepředložení návrhu Projektu Radě se původce může
ve lhůtě 15 dní ode dne doručení rozhodnutí vedoucího CTT odvolat k rektorovi VŠB-TUO.
Podané odvolání má odkladný účinek. Rada si může od CTT vyžádat všechny podklady k
rozhodnutí a vyzvat CTT k podání písemného nebo ústního stanoviska.
III. Předložení návrhu projektu komercializace poznatku Radě
1. Vedoucí CTT předloží vypracovaný návrh Projektu Radě. Rada projedná předložený návrh
Projektu.
2. O schválení nebo neschválení návrhu Projektu rozhoduje Rada.
3. Popis způsobu schvalování Projektů Radou včetně odpovědnosti a termínů všech
zúčastněných stran je součástí dokumentu „Schvalovací a kontrolní řád projektu
komercializace na VŠB-Technické univerzitě Ostrava“.
IV. Možné zdroje financování projektu komercializace poznatku,
postup realizace a kontroly
1. Financování Projektů je závislé na aktuálních možnostech čerpání prostředků z externích
dotačních titulů a na finančních možnostech VŠB-TUO.
2. V případě financování Projektů z externích dotačních titulů vydává CPI ke každé specifické
výzvě samostatná pravidla formou Prováděcího předpisu CPI k Projektu. Tyto prováděcí
předpisy reflektují zájmy VŠB-TUO a požadavky poskytovatele dotace. Aktuální znění
Prováděcích předpisů CPI pro jednotlivé zdroje financování jsou součástí přílohy tohoto
dokumentu a dále jsou zveřejněna na adrese: https://cpi.vsb.cz/cs/sluzby/transfertechnologii/ .
3. Pro případ financování Projektu z prostředků VŠB-TUO je zřízen Patentový fond. Pravidla
realizace Projektu financovaného z prostředků z Patentového fondu stanovuje dokument
CPI K06 „Projekt komercializace financovaný z Patentového fondu“.

V Ostravě dne 03. 06. 2019

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D
prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem
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