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Opatření rektora o zřízení a činnosti Rady pro komercializaci  

na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 
 

 
1. Předmět úpravy 

Předmětem úpravy tohoto opatření je zřízení Rady pro komercializaci na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích (dále jen „JU“), její složení, oblast její působnosti a způsob, jakým 
rozhoduje. 

 
 
2. Úvodní ustanovení 

2.1 Rada pro komercializaci (dále jen „Rada“) je zřizována jako odborný poradní orgán rektora a 
prorektora pro vědu a výzkum ve vztahu ke komercializaci výsledků vědy a výzkumu (dále jen 
„VaV“). 

2.2 Základní poslání Rady spočívá zejména v navrhování strategie JU v oblasti komercializace výsledků 
VaV.  

2.3 Všechny součásti a zaměstnanci JU poskytují Radě potřebnou součinnost při plnění její funkce. 

2.4 Rada je taktéž hodnotícím orgánem interní soutěže o nejlepší inovaci JU nesoucí název 
„JU INNOvation“. 

 
 
3. Složení Rady, jmenování a odvolání jejích členů 

3.1 Rada má minimálně devět členů (včetně předsedy Rady), z nichž rámcově dvě třetiny jsou zástupci 
aplikační nebo finanční sféry a další jsou zástupci akademické sféry. 

3.2 Předsedou Rady je z titulu své funkce prorektor pro vědu a výzkum JU. Ostatní členové Rady jsou 
jmenováni rektorem JU na návrh Kanceláře transferu technologií JU. Kancelář transferu 
technologií (dále jen „KTT“) navrhne nového člena vždy bez zbytečného odkladu poté, co se uvolní 
příslušná pozice člena Rady nebo rektor JU rozhodne o zvýšení počtu členů Rady. Pokud rektor 
odmítne jmenovat navrženého člena nebo pokud z jiného důvodu navrženého člena nejmenuje 
do 2 měsíců od doručení návrhu, navrhne KTT bez zbytečného odkladu jiného kandidáta. 

3.3 Funkční období Rady je čtyřleté a počíná dnem, kdy je jmenováno alespoň devět členů Rady. Jsou-
li v průběhu funkčního období jmenováni noví členové Rady, ať již z důvodu nahrazení 
dosavadních členů nebo z důvodu zvýšení počtu členů Rady, jsou jmenováni pouze na zbývající 
část funkčního období.  

3.4 Členství v Radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období,  
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b) vzdáním se funkce člena Rady,  

c) odvoláním rektorem, 

d) smrtí nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nebo 
nezvěstného. 

3.5 Odvolání navrhuje předseda Rady. Člena Rady lze odvolat pokud: 

a) se 3x za sebou nezúčastní jednání Rady bez omluvení, 
b) by u něj došlo ke střetu zájmů a rozhodoval by zjevně podjatě. 

3.6 Administrativní a technické činnosti nutné pro činnost Rady vykonává tajemník. Osobou 
pověřenou výkonem funkce tajemníka je vedoucí KTT. Tajemník není členem Rady, má však právo 
účastnit se zasedání Rady. 

3.7 Mezi základní povinnosti člena Rady patří zejména: 

a) aktivně a odpovědně naplňovat poslání Rady jako poradního orgánu rektora a prorektora pro 
vědu a výzkum na JU; 

b) účastnit se projednávání, schvalování a vyjadřování se k předkládaným záležitostem; 
c) vystupovat v zájmu JU; 
d) vycházet při hlasování důsledně z osobní odpovědnosti a jednoznačnosti vyjádření; 
e) zachovávat mlčenlivost o projednávaných záležitostech tak, aby nemohlo dojít ke zneužití 

informací; 
f) předem deklarovat jakýkoliv střet zájmů, kdykoliv by k němu mohlo dojít v souvislosti 

s členstvím v Radě. 
 
 
4. Oblast působnosti Rady 

4.1 Rada rozhoduje o schválení dílčích projektů proof of concept na podporu transferu a 
komercializace VaV (dále jen „dílčí projekt“) a ve vztahu k posuzovaným projektům schvaluje, 
upravuje nebo zamítá navržený způsob financování.  

4.2 Rada projednává průběžné zprávy, závěrečné zprávy a implementační plány, rozhoduje 
o podstatných změnách dílčích projektů a o případném předčasném ukončení dílčích projektů. 

4.3 Rada činí rozhodnutí dle odstavce 4.1 a posuzuje komerční potenciál výsledku VaV, který má být 
předmětem schvalovaného projektu, a další ekonomické přínosy pro tvůrčí potenciál JU, jejích 
zaměstnanců a spolupracujících subjektů a přínos komercializace jak pro zaměstnance JU, tak pro 
JU samotnou, jakož i pro společnost včetně komerční sféry. Přitom Rada vychází z plánu 
komercializace výsledku, ze stanoviska KTT k otázce možnosti zajištění ochrany výsledku a 
doporučené formy ochrany a z dalších podkladů, které jí předloží KTT. Rada rozhodne do dvou 
měsíců od obdržení podkladů od KTT. O svém rozhodnutí bezodkladně informuje KTT.  

4.4 V případě, že plán komercializace předpokládá založení spin-off společnosti nebo vložení vkladu 
do takové společnosti ze strany JU, a pokud Rada rozhodne o schválení dílčího projektu, není tím 
dotčen nutný předchozí písemný souhlas Správní rady JU po vyjádření Akademického senátu JU 
k založení, zrušení nebo přeměně společnosti či k realizaci vkladu do takové společnosti [§ 15 
odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách]. 

4.5 Rada činí rozhodnutí dle odstavce 4.2 a hodnotí realizaci schváleného projektu a čerpání a 
vynakládání finančních prostředků z hlediska schváleného způsobu financování, přičemž vychází 
ze zpráv o realizaci projektu a provádění financování, které jí předkládá KTT za každý rok realizace 
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projektu. Rada rozhodne do dvou měsíců od obdržení zprávy o realizaci projektu. O svém 
rozhodnutí bezodkladně informuje KTT. 

4.6 Rektor může pro potřeby účasti JU v projektech financovaných z veřejných zdrojů působnost Rady 
dále rozšířit, případně dále specificky upravit vždy ve vztahu ke konkrétnímu projektu podpory 
VaV. 

4.7 Rada posuzuje a hodnotí návrhy doručené v rámci interní soutěže „JU INNovation“. 
 
4.8 Rada posuzuje a dává své doporučení k předloženým návrhům na založení spin-off společností 

s účastí JU nad rámec odst. 4.4, pokud je o takové stanovisko požádána rektorem. 
 
 
5. Způsob rozhodování 

5.1 Rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Zasedání Rady svolává její předseda, 
který zároveň řídí jednání. V případě nepřítomnosti předsedy Rady řídí jednání jím pověřený člen 
Rady.  

5.2 Jednání Rady jsou neveřejná a probíhají formou prezenčního zasedání nebo formou 
videokonference, případně formou kombinovanou. Všechny varianty jsou rovnocenné.  

5.3 V době mezi zasedáními lze záležitost spadající do působnosti Rady projednat a přijmout 
rozhodnutí per rollam, a to pomocí prostředků umožňujících komunikaci na dálku. 

5.4 Rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů při jakémkoli výše uvedeném 
typu jednání. Rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů jednání. V případě hlasování 
formou per rollam Rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen Rady disponuje 
jedním hlasem. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady. 

5.5 Účast člena Rady na zasedání je nezastupitelná. 

5.6 V případě potřeby může Rada přizvat na svá zasedání další účastníky (hosty bez hlasovacího 
práva). Pokud je to relevantní projednávanému tématu, musí být ze strany přítomného účastníka 
podepsáno prohlášení o mlčenlivosti. 

5.7 Detaily průběhu jednání, hlasování a pořízení zápisu z jednání Rady upravuje Jednací řád Rady pro 
komercializaci JU v Českých Budějovicích.  

 
 
6. Střet zájmů 

6.1  Člen Rady se nemůže účastnit jednání Rady (ani vykonávat hlasovací právo), jestliže se zřetelem 
k jeho poměru k posuzovanému dílčímu projektu existuje důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.  

6.2  Za střet zájmů se u členů Rady považují zejména situace, kdy člen Rady: 

a) je navrhovatelem nebo členem řešitelského týmu projednávaného projektu, 
b) má takové osobní či pracovní vazby na navrhovatele nebo další členy řešitelského týmu 

projednávaného projektu, které by mohly ovlivnit jeho nezávislost při projednávání takového 
projektu. 

6.3  Každý člen Rady poté, co je obeznámen se všemi informacemi o konkrétním řešeném výsledku 
výzkumu a vývoje, nebo kdykoliv následně, vždy zváží, zda není ve střetu zájmů a zda je schopen 
působit jako nezávislý a nepodjatý členy Rady. 
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6.4  V případě, že dojde některý z členů Rady k názoru, že je ve střetu zájmů, je povinen toto 
neprodleně oznámit ostatním členům Rady. 

 

7. Kontrola plnění usnesení Rady a jejich dokumentace 

Za plnění usnesení Rady a jeho dokumentaci je zodpovědný tajemník Rady. Kontrolu plnění usnesení 
provádí prorektor pro VaV. 
 
 
8. Závěrečná ustanovení 

Toto opatření je platné a účinné dnem jeho vydání a plně nahrazuje opatření rektora č. R 273 ze dne 
28. února 2014 o zřízení a činnosti Rady pro komercializaci na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích. 
 
 
 
 
 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r.  
rektor 

 
 
 
Zpracovala:  RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA, vedoucí Kanceláře transferu 

technologií 
 
Rozdělovník:   vedení JU, děkani fakult JU 


