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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
 

Číslo R 508   Datum 16. září 2022 

 

 

Opatření rektora o stanovení pravidel licenčního fondu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

 

1. Předmět úpravy 

 

Předmětem úpravy tohoto opatření je stanovení pravidel licenčního fondu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (dále jen „JU“), jimiž se řídí jeho tvorba, využití zdrojů jej tvořících a 
jeho správa. 

 

2. Činnosti podporované z licenčního fondu 

Účelem licenčního fondu je podpora veškerých činností týkajících se provozu Kanceláře 
transferu technologií JU (dále jen „KTT JU“) a dále výsledků vědy a výzkumu, u nichž je velká 
pravděpodobnost úspěšné komercializace. 

 

3. Tvorba a využití licenčního fondu 

 

3.1 Zdroji licenčního fondu, jimiž je tvořen, jsou 

 
3.1.1 přijaté licenční poplatky z výnosů z komercializace poznatků prováděné na JU, na základě 

opatření rektora o nakládání s duševním vlastnictvím a o ochraně důvěrných informací na 

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích;  

3.1.2 poplatky z převodu práv k duševnímu vlastnictví; 

3.1.3 přijaté úhrady za prodej spin-off společností; 

3.1.4 podíly na zisku z hospodaření spin-off společností; 

3.1.5 další související výnosy (např. ze smluv o využití výsledku, MTA); 

3.1.6 dary určené na podporu rozvoje komercializačních aktivit JU. 

 
3.2 Licenční fond lze použít výlučně na financování licenční politiky realizované JU prostřednictvím 

KTT JU. Součástí licenční politiky se rozumí zejména (avšak nikoliv výlučně):  

 
3.2.1 ochrana duševního vlastnictví, včetně průmyslověprávní ochrany; 

3.2.2 uzavírání smluv o transferu znalostí včetně licenčních smluv a smluv o převodu práv apod.; 
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3.2.3 analýzy komerčního potenciálu včetně přípravy proof of concept studií, obchodních plánů 

apod.; 

3.2.4 oceňování nehmotných statků, včetně výsledků; 

3.2.5 jednání s potenciálními partnery, zveřejňování výsledků a organizace technologicky 

orientovaných setkání, konferencí, výběrových řízení a soutěží atp.; 

3.2.6 interní akce na podporu transferu znalostí, včetně školení v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví a transferu znalostí apod.; 

3.2.7 proof of concept a pre-seed aktivity; 

3.2.8 zakládání spin-off společností JU; 

3.2.9 odměňování původců duševního vlastnictví. 

 

4. Správa licenčního fondu 

 

4.1 Správou licenčního fondu se pověřuje KTT JU v souladu s posláním a činnostmi KTT JU 

uvedenými v Organizačním řádu Rektorátu JU (specializované pracoviště JU pro správu, 

ochranu a využívání duševního vlastnictví a s tím související transfer technologií a znalostí, 

spolupráci s aplikační/komerční sférou a zakládání spin-off společností). 

4.2 KTT JU vždy informuje příslušného prorektora o výdajích, které budou z fondu financovány. 

4.3 KTT JU minimálně 1x ročně představuje výsledky své činnosti a čerpání licenčního fondu na 

kolegiu rektora. 

4.4 Účetnictví fondu je vedeno na samostatné zakázce v rámci KTT JU. 

4.5 Zůstatky fondu se převádějí do dalšího kalendářního roku. 

 
5. Závěrečná ustanovení 

 

5.1 Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 

5.2 Tímto opatřením se ruší a nahrazuje Opatření rektora R 301 ze dne 1. 4. 2015. 

 

 

 

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

rektor 

 

 

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

Rozdělovník: členové vedení JU, děkani fakult JU 

 
 


