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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 494                                                            datum: 26. ledna 2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Opatření rektora, kterým se vydávají 

Pravidla pro zakládání spin-off společností 
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 

  
 

Článek I 
Předmět úpravy 

 
1. Účelem tohoto opatření je umožnit a podpořit zakládání spin-off společností Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) a jejich prostřednictvím optimalizovat praktické využívání 
předmětů duševního vlastnictví vznikajících na JU. 
 

2. Předmětem tohoto opatření je vymezení postupu pro zakládání spin-off společností, vymezení 
práv a povinností zaměstnanců JU při tomto postupu, při činění úkonů spojených s účastí JU ve 
spin-off společnostech a práva a povinnosti zaměstnanců zajištujících transfer znalostí 
a technologií JU prostřednictvím spin-off společností. 

 
3. Toto opatření rovněž stanovuje obecný rámec vztahů mezi JU a spin-off společnostmi i základní 

principy komercializace duševního vlastnictví JU prostřednictvím spin-off společností. 
 

4. Komercializace duševního vlastnictví, které vzniklo na JU, je podrobněji upravena Opatřením 
rektora o nakládání s duševním vlastnictvím a o ochraně důvěrných informací na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovicích. 

 
 

Článek II 
Zakládání právnických osob na JU 

 
Při zakládání právnických osob a při vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob JU 
postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o vysokých školách“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
obchodních korporacích“), a dále v souladu se svými vnitřními předpisy, zejména s Pravidly Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích pro zakládání právnických osob a pro vklady do právnických osob 
(dále jen „Pravidla pro zakládání právnických osob“). 
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Článek III 

Obecná charakteristika spin-off společností 
 
1. Spin-off společnost je pojem obvykle používaný pro označení subjektu založeného pro potřeby 

komercializace duševního vlastnictví či přenosu poznatků vytvořených v rámci činnosti výzkumné 
organizace. Spin-off společnost je typicky právnickou osobou – obchodní korporací ve smyslu 
zákona o obchodních korporacích nebo jinou právnickou osobou. 
 

2. Spin-off společnost využívá duševního vlastnictví výzkumné organizace za účelem jeho dalšího 
vývoje až do fáze výrobku nebo služby uplatnitelné na trhu a jsou na ni zpravidla přeneseny 
veškeré obchodní aktivity spojené s jeho komercializací nebo jinou formou přenosu poznatků do 
praxe. 

 
3. Ve srovnání s jinými transakcemi transferu znalostí založení spin-off společnosti může být 

procesem relativně náročnějším, pokud jde o čas, administrativu i kapitál (náklady). Na druhé 
straně komercializace duševního vlastnictví (přenos poznatků) prostřednictvím spin-off 
společnosti může být efektivnější a přinášet větší finanční zisk nebo jiné ekonomické benefity než 
v případě komercializace (přenosu poznatků) formou poskytnutí licence nebo převedení 
duševního vlastnictví. 

 
4. Lze konstatovat, že k založení spin-off společnosti je zpravidla vhodné přistoupit v rané fázi rozvoje 

duševního vlastnictví, nejčastěji v následujících případech: 
 

a) relativně snadný vstup na stávající trh, 
b) daná technologie má několik aplikací, 
c) existuje portfolio patentů, 
d) k dosažení relevantního vstupu na trh je potřeba získat další investice, technologii je nutno 

ještě přizpůsobit do podoby produktu uplatnitelného na trhu, 
e) existuje velká pravděpodobnost získání investora pro daný projekt, 
f) je zřejmá motivace původce/skupiny původců spin-off společnost založit, 
g) lze definovat způsob navrácení kapitálu (exit) pro investory a výzkumnou organizaci, 
h) technologie je takového charakteru, že pro ni neexistuje stávající trh a není možné nalézt 

zájemce o poskytnutí licence, 
i) spin-off společnost je nástrojem překonání tržních překážek. 

 
 

Článek IV 
Vymezení pojmů 

 
1. Pro účely tohoto opatření se použijí definice pojmů uvedené v příloze Opatření rektora o 

nakládání s duševním vlastnictvím a o ochraně důvěrných informací na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích. 
 

2. Komercializací duševního vlastnictví se rozumí jeho uvedení do komerční praxe, tedy jeho 
obchodní využití a finanční zhodnocení. Přenosem poznatků se rozumí širší škála aktivit 
zahrnujících i přenos poznatků do praxe na nekomerční bázi. 
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3. Spin-off společností JU se rozumí právnická osoba, 
 

a) která je na základě smlouvy s JU oprávněna užívat označení „spin-off společnost Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích“ nebo obdobné označení a/nebo 

b) na jejímž podnikání/činnosti se JU podílí 

 vnesením svého práva duševního vlastnictví jako nepeněžitého vkladu do základního 
kapitálu obchodní korporace či jiného typu vkladu nehmotného majetku do právnické 
osoby nebo  

 převedením svého předmětu duševního vlastnictví nebo 

 poskytnutím licence ke svému předmětu duševního vlastnictví nebo 

 jiným způsobem za podmínky, že předmětem podnikání/činnosti dané právnické osoby je 
komercializace nebo jiné formy přenosu předmětů duševního vlastnictví JU do praxe. 

 
4. Za spin-off společnost se zpravidla nebude považovat právnická osoba založená nebo existující 

dříve mimo kontext procesu přenosu poznatků na JU. 
 
 

Článek V 
Působnost Kanceláře transferu technologií JU 

 
1. Kancelář transferu technologií JU (dále jen „KTT“) odpovídá v rámci přípravy návrhu na založení 

právnické osoby nebo na získání účasti v právnické osobě ve smyslu čl. 4 Pravidel pro zakládání 
právnických osob (dále též jen „Návrh“) za úplnost Návrhu společně s jeho navrhovatelem a 
poskytuje navrhovateli součinnost, a to až do předložení Návrhu rektorovi. KTT přijímá Návrhy a 
další dokumenty dle tohoto opatření, poskytuje či zprostředkovává zaměstnancům JU poradenství 
a informace o nezbytných náležitostech příslušných dokumentů, o právních a ekonomických 
souvislostech založení spin-off společnosti, případně také o jiných možnostech komercializace 
předmětů duševního vlastnictví JU. 
 

2. Po svém vzniku může právnická osoba využít služeb KTT v souladu s pravidly veřejné podpory ve 
smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také jen „veřejná podpora“). 
 

 
Článek VI 

Status spin-off společnosti JU 
 
1. S každou právnickou osobou, která se má stát spin-off společností JU, musí být uzavřena smlouva, 

která jí mimo jiné umožní užívat označení „spin-off společnost Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích“ nebo jiné projednané označení. 
 

2. Nezbytnou podmínkou pro uzavření smlouvy dle předchozího odstavce je schválení návrhu na 
přiznání statusu spin-off společnosti JU. Účelem schvalování tohoto návrhu je pečlivě uvážit 
potenciální důsledky pro hospodaření a dobrou pověst JU, které by mohly vyplynout z přiznání 
statusu spin-off společnosti JU dané právnické osobě. 

 
3. Návrh na přiznání statusu spin-off společnosti JU vypracovává navrhovatel (tj. kvestor nebo 

děkan) ve spolupráci s KTT. Tento návrh schvaluje rektor JU, kterému jej předkládá navrhovatel. 
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4. Návrh na přiznání statusu spin-off společnosti JU musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 
 

a) označení a popis předmětu duševního vlastnictví JU, který má být prostřednictvím právnické 
osoby komercializován (přenášen do praxe), 

b) souhrn očekávaných výnosů (nebo jiných ekonomických přínosů) a jejich porovnání s jinými 
formami komercializace, 

c) studie proveditelnosti (ve struktuře dle přílohy č. 1 tohoto opatření), 
d) podnikatelský záměr právnické osoby (ve struktuře dle přílohy č. 2 tohoto opatření) nebo jiný 

záměr nekomerční činnosti, 
e) rozbor majetkové struktury právnické osoby, 
f) informace o dosavadních ekonomických aktivitách dané právnické osoby (pokud již existuje), 
g) informace o osobách, které jsou či mají být členy statutárního orgánu (zejména informace o 

dosavadním podnikání a trestní bezúhonnosti), případně jiných orgánů právnické osoby, 
h) návrh úpravy smluvních vztahů mezi JU a spin-off společností (např. smlouva o spolupráci, 

licenční smlouva apod.), 
i) návrh smlouvy, na jejímž základě bude spin-off společnost komercializovat předmět duševního 

vlastnictví JU (nebo takový předmět zavádět do praxe jiným způsobem). 
 
 

Článek VII 
Zaměstnanecké spin-off společnosti (zaměstnanecké start-up společnosti) 

 
Založení tzv. akademické nebo zaměstnanecké spin-off společnosti s možným označením spin-off nebo 
start-up ve všech jazykových a grafických mutacích, tedy právnické osoby založené zaměstnanci JU, 
nebo právnické osoby, v níž nabyli zaměstnanci podíly nebo práva, která se orientuje na využívání 
výsledků dosažených na JU, za předpokladu předchozího vyřešení (i) otázek týkajících se možného 
střetu zájmů a (ii) možné participace JU na takové společnosti dohodou s JU, se připouští. Po udělení 
příslušných souhlasů spadá založení nebo nabytí účasti v takové společnosti do kompetence 
dotčeného zaměstnance či dotčených zaměstnanců. Používání označení „spin-off JU“ či „start-up JU“ 
apod. je podmíněno přechozím písemným souhlasem JU. Na straně JU je možné k transakci s takovou 
právnickou osobou přistupovat jako k běžné transakci přenosu poznatků s tím, že v těchto případech 
typicky vzrůstá potřeba prověřit a eventuálně vyřešit případný existující střet zájmů (zejména ve fázi 
jednání o dané transakci nebo ve fázi, kdy daný zaměstnanec zároveň působí na JU i v dané akademické 
spin-off/start-up společnosti). 
 
 

Článek VIII 
Spin-off společnost s majetkovou nebo jinou účastí JU: obecné vymezení 

 
1. JU může nabýt majetkovou nebo jinou účast v obchodní korporaci nebo jiném typu právnické 

osoby za podmínek stanovených Pravidly pro zakládání právnických osob, tímto opatřením a 
zákonem o obchodních korporacích nebo jinou aplikovatelnou legislativou. Předpokladem nabytí 
podílu JU v obchodní korporaci je při založení zpravidla splnění vkladové povinnosti splacením 
v penězích (peněžitý vklad) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (nepeněžitý vklad). Může 
jít také o nákup akcií nebo podílů na již existující obchodní korporaci nebo o jiné formy získání 
majetkové či jiné účasti na předmětné právnické osobě. Odložení splacení vkladové povinnosti je 
možné pouze za podmínky, že prostředky na splnění této povinnosti jsou zajištěny. 
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2. Výše podílu a/nebo rozsah jiných práv a povinností JU bude stanovena jednáním mezi JU 
a ostatními zakladateli dané právnické osoby či touto právnickou osobou samotnou, a to 
s přihlédnutím k ocenění, významu a stupni vývoje předmětu duševního vlastnictví, coby 
předmětu vkladu JU do základního kapitálu, jakož i jiných přínosů JU do dané právnické osoby. 
Jednání za JU vede příslušný navrhovatel a KTT. JU může nabýt majoritní či minoritní podíl/práva 
v dané právnické osobě. V případě, že podíl JU je stanoven i jako nástroj čerpání zisku z převodu 
poznatků, je vhodné učinit přiměřená opatření za účelem zabránění vytěsnění JU či „zředění“ 
podílu JU na dané společnosti. 
 

3. Na podnikání či činnosti spin-off společnosti, v níž JU nabyla podíl, se JU může podílet jakýmkoli 
způsobem uvedeným v čl. IV odst. 3 písm. b) tohoto opatření. Podmínky účasti musí být upraveny 
tak, aby nebyla znemožněna aplikace tohoto opatření rektora. 
 

4. V případě spin-off společností s majetkovou nebo jinou účastí JU se zejména doporučuje 
následující schéma postupu:  

 zpracování analytického dokumentu, tzv. podnikatelského záměru, který lze průběžně 
dopracovávat a aktualizovat; 

 Návrh, jeho projednání a rozhodnutí o založení spin-off společnosti v rámci JU a v souladu 
s jejími vnitřními normami; 

 před založením spin-off společnosti je zpravidla nezbytné vyřešit situace střetu zájmů; 

 založení spin-off společnosti (včetně možnosti nákupu podílu v existující společnosti); 

 uzavření licenční smlouvy, příp. jiné smlouvy (např. převod majetkových práv); 

 dohoda o spolupráci se spin-off společností; 

 monitoring činnosti spin-off společnosti. 
 
 

Článek IX 
Spin-off společnost s majetkovou nebo jinou účastí JU: navrhovací proces 

 
1. JU může činit kroky potřebné pro nabytí podílu či jiných práv v předmětné právnické osobě pouze 

na základě rektorem JU schváleného Návrhu. Dle čl. 4 odst. 2 Pravidel pro zakládání právnických 
osob Návrh předkládá rektorovi kvestor, děkan, ředitel vysokoškolského ústavu nebo ředitel Kolejí 
a menz JU, případně jej může iniciovat i sám rektor (dále jen „Navrhovatel“). 
 

2. Navrhovatel může Návrh včetně odevzdaných požadovaných podkladů vzít zpět kdykoli až do 
okamžiku jeho předložení Akademickému senátu JU dle čl. 5 odst. 1 Pravidel pro zakládání 
právnických osob. Zpětvzetí musí písemně zdůvodnit. Navrhovatel předloží Návrh rektorovi po 
projednání s KTT a s doporučením zpracovaným KTT.  
 

3. Kromě obsahových náležitostí stanovených v čl. 4 Pravidel pro zakládání právnických osob musí 
být součástí Návrhu rovněž stanovisko Navrhovatele a stanovisko KTT. 

 

4. Stanovisko Navrhovatele musí obsahovat mj. řešení případného konfliktu zájmů vyplývajícího 
z eventuálního působení zaměstnanců JU v právnické osobě nebo vyjádření, že v daném případě 
konflikt zájmů neexistuje.  
 

5. KTT ověří, zda Návrh obsahuje veškeré náležitosti požadované tímto opatřením, resp. Pravidly pro 
zakládání právnických osob a v případě potřeby si vyžádá jejich doplnění. KTT postoupí kompletní 
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Návrh s konceptem svého stanoviska kvestorovi, prorektorovi pro vědu a výzkum a Útvaru 
právnímu rektorátu JU. Po obdržení jejich vyjádření zpracuje KTT finální verzi svého stanoviska a 
připojí ji k Návrhu. KTT může k posouzení Návrhů přizvat nezávislé externí hodnotitele.  

 
 
 

Článek X 
Schvalování návrhu na založení právnické osoby s majetkovou nebo jinou účastí JU 

 
1. Vyjádří-li rektor s Návrhem svůj souhlas, v souladu s čl. 5 Pravidel pro zakládání právnických osob 

jej předloží Akademickému senátu JU a Správní radě JU, načež v intencích projednaného Návrhu 
rozhodne o založení právnické osoby, o získání účasti v právnické osobě, resp. o vložení vkladu do 
právnické osoby.  
 

2. Rektor následně pověří KTT k provedení všech nezbytných úkonů pro založení právnické osoby a 
její zápis do příslušného veřejného rejstříku či obdobné úřední evidence. 

 
 

Článek XI 
Realizace vstupu do právnické osoby 

 
1. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena v zakladatelském právním jednání ve smyslu 

ustanovení § 122 občanského zákoníku, kterým JU zakládá, resp. spoluzakládá právnickou osobu, 
nebo v jiném právním jednání, na jehož základě je JU povinna vložit vklad do právnické osoby, 
pokud platná legislativa nestanoví něco jiného.  
 

2. Nepeněžitý vklad do družstva se ocení způsobem určeným stanovami nebo při založení družstva 
způsobem dohodnutým všemi členy.  
 

3. Právo a povinnost kontrolovat hospodaření právnické osoby má vedoucí KTT, je povinen sledovat 
plnění zákonných povinností právnické osoby, zejména dodržení oznamovací povinnosti orgánům 
státní správy, dále sleduje výsledky hospodaření právnické osoby a plnění cílů, pro něž byla 
založena.  

 
 

Článek XII 
Spin-off společnost bez majetkové nebo jiné účasti JU 

 
1. V případě spin-off společnosti bez podílu JU se neuplatní Návrh dle čl. 4 Pravidel pro zakládání 

právnických osob. 
 

2. Na podnikání spin-off společnosti, v níž JU nemá podíl, se JU může podílet převedením svého 
předmětu duševního vlastnictví, poskytnutím licence ke svému předmětu duševního vlastnictví, 
případně jiným způsobem za podmínky, že předmětem podnikání/činnosti dané právnické osoby 
je komercializace nebo jiné formy přenosu předmětů duševního vlastnictví JU do praxe. 

 
3.  V případě spin-off společností bez majetkové nebo jiné účasti JU se zejména doporučuje následující 

schéma postupu:  
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 zpracování analytického dokumentu, tzv. podnikatelského záměru, který lze průběžně 
dopracovávat a aktualizovat; 

 dalším krokem je schválení nebo rozhodnutí o založení spin-off společnosti a nezbytné 
souhlasy se schválením, předchozí souhlasy a jiné procesy ve veřejné výzkumné instituci, 
případně v partnerských organizacích; 

 před založením spin-off společnosti a před zahájením jednání o licenční nebo jiné 
obdobné smlouvě je zpravidla nezbytné vyřešit situace střetu zájmů; 

 uzavření licenční smlouvy, příp. jiné smlouvy (např. převod majetkových práv) se vzniklou 
spin-off společností; 

 dohoda o spolupráci se spin-off společností; 

 monitoring spolupráce se spin-off společností. 
 

 
Článek XIII 

Rozvíjení a prohloubení spolupráce mezi JU a spin-off společností 
 
1. Další formy spolupráce mezi JU a spin-off společností budou navázány v souladu se schváleným 

návrhem na přiznání statusu spin-off společnosti JU, nebo dle specifických potřeb dalšího rozvoje 
spolupráce. 
 

2. Se spin-off společností může být uzavřena smlouva, která jí umožní využívat výzkumnou 
infrastrukturu JU (např. laboratorní prostory a jejich vybavení), nebo i jiné smlouvy, jejichž účelem 
bude prohloubení vazeb mezi JU a spin-off společností a usnadnění komercializace duševního 
vlastnictví JU, případně zajištění nezbytné míry kontroly ze strany JU. Příprava těchto smluv náleží 
do působnosti KTT. 

 
 

Článek XIV 
Evidence dokumentů souvisejících se spin-off společnostmi 

 
1. KTT eviduje a archivuje veškeré dokumenty související se zakládáním spin-off společností a 

s podílem JU na jejich činnosti. 
 

2. Těmito dokumenty se rozumí zejména: 
a) návrh na založení právnické osoby nebo na získání účasti v právnické osobě, včetně náležitostí 

vyžadovaných dle tohoto opatření, tj. stanoviska Navrhovatele dle čl. IX odst. 4 a stanoviska 
KTT dle čl. IX odst. 5,   

b) návrh na přiznání statusu spin-off společnosti JU, 
c) schválení návrhů rektorem JU nebo jeho požadavek na dopracování či změnu,  
d) vyjádření Akademického senátu JU,  
e) předchozí písemný souhlas Správní rady JU,  
f) zakladatelské dokumenty právnické osoby a jejich změny,  
g) smlouvy o převodu akcií, obchodních podílů nebo jiných forem účasti, 
h) dokumenty dokládající změny statutárních orgánů a změny účasti osob na straně JU v jiných 

orgánech, 
i) dokumenty dokládající přeměny spin-off společností, 
j) dokumenty dokládající zrušení, zánik spin-off společnosti, její likvidaci, vypořádání podílu na 

likvidačním zůstatku, 



                                                      Opatření rektora 
   R 494 

 
  

8 
 

k) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, návrh rozdělení zisku a jeho 
konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky, zpráva 
auditora o ověření účetní závěrky a další dokumenty podle § 66 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění 
pozdějších předpisů,  

l) další smlouvy mezi JU a spin-off společností. 

 
3. Archivace těchto dokumentů se řídí Spisovým řádem JU. 
 
 

Článek XV 
Vyhodnocování komercializace duševního vlastnictví JU 

 
1. KTT vždy jednou ročně zpracuje analýzu výsledků a přínosů komercializace duševního vlastnictví 

či jiných forem přenosu poznatků JU prostřednictvím jednotlivých spin-off společností. Obsahem 
analýzy je rovněž podrobné zhodnocení ekonomické situace dané právnické osoby nebo 
ekonomické situace spolupráce v případě spin-off nebo start-up společnosti bez účasti JU. 
 

2. KTT tuto analýzu předá prorektorovi pro vědu a výzkum a kvestorovi JU jako podklad pro 
zpracování souhrnné zprávy o hospodaření právnických osob, v nichž má JU účast (čl. 6 odst. 4 
Pravidel pro zakládání právnických osob). 

 

3. Analýza zpracovaná dle odst. 1 tohoto článku KTT za uplynulý kalendářní rok je spolu s vyjádřením 
prorektora pro vědu a výzkum předložena k projednání v kolegiu rektora.  

 

4. Pokud KTT zjistí skutečnosti závažného charakteru týkající se hospodaření, případně jiných 
významných okolností v činnosti těchto právnických osob, je povinna o nich ihned informovat 
prorektora pro vědu a výzkum. 

 
 

Článek XVI 
Ochrana informací 

 
1. Jakékoli informace týkající se zakládání spin-off společností a podílu JU na jejich podnikání, dokud 

nejsou zveřejněny JU nebo s jejím souhlasem, jsou považovány za důvěrné.  
 

2. Zaměstnanci, kteří se s důvěrnými informacemi ve smyslu předchozího odstavce seznámí, jsou 
povinni zachovat o nich mlčenlivost a zamezit třetím osobám v přístupu k těmto informacím. 

 
 

Článek XVII 
Zvláštní typy a právní formy spin-off společností, zakládání a vstup do spin-off společností, které se 

řídí jiným právním řádem, zakládání spin-off společnosti ve spolupráci 
 
1. Toto opatření zásadně neomezuje předkladatele, pokud jde o typ a právní formy spin-off 

společností, ledaže by založení nebo získání účasti v takovém typu nebo právní formě spin-off 
společnosti bylo v rozporu s platnou legislativou České republiky nebo Evropské unie nebo 
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v jednoznačném, výkladem nezhojitelném rozporu s výslovným ustanovením Pravidel pro 
zakládání právnických osob či tohoto opatření. 
 

2. V případě, že by postup dle tohoto opatření představoval formální překážku založení nebo nabytí 
účasti ve spin-off společnosti s ohledem na zvláštní právní úpravu typů a právních forem spin-off 
společností ve smyslu tohoto článku (například založení právnické osoby dle práva jiného státu), 
postupuje se přiměřeně dle tohoto opatření s nezbytnými modifikacemi tak, aby bylo umožněno 
založení nebo nabytí účasti JU v takovém typu spin-off společnosti a aby byl zachován účel a smysl 
ustanovení toho opatření. 
 

3. Stejně tak se postup dle tohoto opatření upraví tam, kde to bude nezbytné s ohledem na nutnou 
koordinaci postupu mezi/se subjekty (například partnerské výzkumné organizace), které společně 
s JU zakládají nebo nabývají účast ve spin-off společnosti tak, aby bylo založení nebo nabytí účasti 
ve spin-off společnosti umožněno.  

 
 

Článek XVIII 
Závěrečné ustanovení 

 
Toto opatření nabude platnosti a účinnosti dnem vydání. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Zpracovala: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA 
 
 
Rozdělovník: členové vedení JU, děkani fakult JU, kvestor, tajemníci fakult JU 
 
 
 
Přílohy:  příloha č. 1 Studie proveditelnosti 
   příloha č. 2 Vzor struktury podnikatelského záměru 
 
 

 


