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1. Manažerské shrnutí 
 

Přestože založení spin-off společnosti jako nástroje transferu jejích znalostí představuje pro 
výzkumnou organizaci relativně složitější úkol, který zpravidla skýtá určitá úskalí a rizika, lze 
dovodit, že v legislativě ČR ani EU neexistuje zásadní překážka realizace takovýchto aktivit. 

 

Tento dokument je určen jednak pro vedoucí orgánů státní správy, kteří jsou zřizovateli veřejných 
výzkumných institucí nebo kteří mají v kompetenci vysoké školy a další výzkumné organizace, jednak 
samotnému vedení vysokých škol a dalších výzkumných organizací, v jejichž případě je vznik spin-off 
společnosti komercializující výsledky jejich výzkumné práce relevantní. 

 

Založení spin-off společnosti by v praxi mělo předcházet posouzení jednotlivých variant transferu 
znalostí (případně lze do určité fáze pracovat na vícero variantách). 

 

Posouzení a následná implementace projektu by měla reflektovat:  

 

• očekávané přínosy pro výzkumnou organizaci: 

o finanční výnos; 
o přínos pro další výzkum a výuku, zvýšení prestiže; 
o prosazení technologie do praxe;  
o působení na ekonomiku v regionu; 
o motivaci zaměstnanců atp.; 

 

• náklady, úskalí a rizika, zejména: 

o transakční náklady (založení/likvidace spin-off společnosti, služby); 
o rizika veřejné podpory, zejména: 

 úpravu práv k duševnímu vlastnictví; 

 úpravu podílů na spin-off společnosti; 
 nájmy prostor a výzkumné infrastruktury; 
 dlouhodobé financování provozu spin-off společnosti ze strany výzkumné 

organizace; 
o úskalí střetu zájmů zaměstnanců působících v obou subjektech, řešené v praxi 

zejména: 

 dohodou s dotčenými osobami; 
 ukončením pracovního poměru k výzkumné organizaci. 

o Nedostatečné povědomí o potenciálu a výhodách komercializace formou založení 
spin-off společností a s tím spojená nedůvěra. 

 

Pro další rozvoj zakládání spin-off společností v ČR jako formy transferu znalostí nejsou nezbytné 
žádné legislativní změny. 
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Jako vhodné se však jeví zejména: 

• další zkvalitnění úpravy § 16 ZPVV; 

legislativní posílení třetí role jednotlivých typů výzkumných organizací, zejména vysokých škol, 
veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic apod. (ZVŠ, ZVVI, připravovaný zákon 
o univerzitních nemocnicích apod.), kde je vhodné, aby zakládání spin-off společností bylo zmíněno 
jako standardní nástroj transferu znalostí; lze zvážit také úpravu způsobů financování a nakládání 
s majetkem tak, aby tyto subjekty a jejich zaměstnanci byly více motivováni zakládat spin-off 
společnosti 

2. Termíny a zkratky 
 

Termín/Zkratka Vysvětlení 

duševní vlastnictví soubor předmětů práv k duševnímu vlastnictví 

EU  Evropská unie 

HOČ hospodářská činnost 

hospodářská 
činnost 

nabízení produktů a služeb ve smyslu relevantní výkladové a rozhodovací 
praxe EU (u VO typicky smluvní výzkum a jiné služby a nájem) 

licence převod/poskytnutí užívacích práv k předmětu práv duševního vlastnictví 

NEHOČ nehospodářská činnost 

nehospodářská 
činnost 

jiná než hospodářská činnost (u VO typicky nezávislý výzkum, výuka, 
účinná výzkumná spolupráce a transfer znalostí za podmínky reinvestice 
zisku transferu do primárních činností VO) 

OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

předmět práv 
duševního 
vlastnictví 

předmět práv duševního vlastnictví v nejširším slova smyslu, bez ohledu na 
formu ochrany, zahrnující například autorské dílo, vynález/patent, užitný 
vzor, ochrannou známku, goodwill, know how apod. 

převod práv převod majetkových práv k předmětu práv duševního vlastnictví 
v maximálním rozsahu 

Rámec Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01) 

Rozpočtová 
pravidla 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném a účinném znění 

SFEU  Smlouva o fungování EU 

spin-off 
(společnost)  

právní entita (bez ohledu na právní formu a označení – spin-off, spin-out, 
start-up) založená výzkumnou organizací (vysokou školou, veřejnou 
výzkumnou institucí nebo jinou) za účelem transferu znalostí vytvořených 
touto nebo jinou výzkumnou organizací 

transfer znalostí obecně zavádění výsledků VaV do praxe 
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VaV  výzkum a vývoj (a inovace) 

veřejná podpora veřejná podpora ve smyslu čl. 107 SFEU 

VO výzkumná organizace 

VVI veřejná výzkumná instituce ve smyslu ZVVI 

VVŠ veřejná vysoká škola ve smyslu ZVŠ 

výzkumná 
organizace 

výzkumná organizace ve smyslu definice dle Rámce v ČR typicky veřejná 
vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, fakultní nemocnice, nebo jiný 
obdobný subjekt naplňující definici Rámce) 

zákon o majetku ČR Zákon č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, v platném a účinném znění 

ZPVV zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací, v platném a účinném znění 

ZVŠ zákon č.  111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů, v platném a účinném znění 

ZVVI zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném 
a účinném znění 

 

  



 5 

3. Co jsou spin-off společnosti 
 

V této kapitole jsou definovány a typově vymezeny kategorie spin-off společností, které jsou 
předmětem tohoto rozboru. 

3.1. Dostupné definice 
 

V dostupných zdrojích lze najít celou řadu definic pojmu spin-off (společnosti). Definice spin-off 
společnosti se nepochybně odvíjí od definice anglického pojmu spin-off, který bývá vykládán jako 
nahodilý výsledek nebo vedlejší produkt většího projektu1. 

V oblasti televizní a internetové zábavy má tento pojem význam mediálního produktu odvozeného 
od původního produktu2. 

Pojem spin-off společnosti nebo také pojem „corporate spin-off“ je vykládán jako entita, která se 
od mateřské společnosti oddělí formou „odštěpení“ hmotného majetku, zaměstnanců, předmětů 
práv k duševnímu vlastnictví či technologií3.  

 

3.2. Vymezení pojmu spin-off společnosti pro potřeby tohoto rozboru 
 

Spin-off společností se pro potřeby tohoto rozboru rozumí právnická osoba (bez ohledu na právní 
formu a označení – spin-off, spin-out, start-up) založená za účelem komercializace výsledků 
vědecké práce výzkumnou organizací.  

 

Typicky je spin-off společnosti udělena licence k výsledkům výzkumné organizace nebo jsou na ni 
převedena majetková práva k těmto výsledkům. 

Předmět licence nebo převáděná práva jsou buďto vloženy do základního kapitálu spin-off 
společnosti, nebo jsou poskytnuty mimo základní kapitál. 

Předmětem tohoto rozboru jsou také společnosti založené výzkumnou organizací nebo jejími 
zaměstnanci (s vědomím výzkumné organizace) za účelem poskytování výzkumných služeb, viz níže. 

Předmětem tohoto rozboru nejsou výhradně servisní společnosti typu projektových center nebo 
externích center transferu znalostí, které nenakládají s licencemi nebo právy k výsledkům výzkumné 
organizace. 

 

3.3. Důvody pro založení spin-off společnosti 
 

V praxi lze identifikovat zejména následující důvody pro založení spin-off společnosti: 

                                                           
1 Viz například https://translate.google.cz/?um=1&ie=UTF-8&hl=cs&client=tw-ob#en/cs/spin-off  
2 https://www.merriam-webster.com/dictionary/spin-off  
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_spin-off  

https://translate.google.cz/?um=1&ie=UTF-8&hl=cs&client=tw-ob#en/cs/spin-off
https://www.merriam-webster.com/dictionary/spin-off
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_spin-off
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• překonání překážek prodeje práv nebo licence (například výsledek s komerčním 
potenciálem nechtějí firmy na trhu koupit s ohledem na již zakoupené jiné, zastaralejší 
technologie); 

• svěření licenční politiky flexibilnějšímu subjektu (rozhodovací procesy na veřejné vysoké 
škole mohou být překážkou efektivní interakce s podnikovou sférou); 

• alokace rizik podnikání mimo výzkumnou organizaci (zejména výrobní a produktová rizika 
například pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku apod.); 

• motivace pracovníků výzkumné organizace (spin-off může být nástrojem, jak na pracovišti 
udržet perspektivního pracovníka); 

• plnění třetí role vysokých škol, podpora inovativního podnikání v ČR; 
• legitimizace (potvrzení smysluplnosti, společenského přínosu) činností výzkumných 

organizací;  
• sdružení investičních prostředků (zajištění financování transferu znalostí); 
• zajištění dodatečného zdroje financování výzkumné organizace (zisk generovaný spin-off 

společností lze využít pro podporu dalších výzkumných či jiných tzv. primárních aktivit dané 
výzkumné organizace). 

 

3.4. Analyzované typy spin-off společností 
 

Předmětem tohoto rozboru jsou zejména následující typy spin-off společností. 

1. Spin off společnost se 100 % majetkovou účastí výzkumné organizace 
2. Spin off společnost s podílem výzkumné organizace a s podílem jiného subjektu 
3. Spin off společnost bez účasti výzkumné organizace založená jejími zaměstnanci  

 

3.4.1. Spin off společnost se 100% majetkovou účastí výzkumné organizace 

Prvním analyzovaným modelem spin-off společnosti je společnost, ve které má výzkumná 
organizace 100% podíl. 

Tento model může být zvolen zejména se záměrem: 
• realizace aktivit zaměřených na prodej práv nebo licence – spin-off společnost je zakládána 

jako o něco flexibilnější forma, jejímž úkolem je působit v pozici kvazi obchodního zástupce 
či manažera duševního vlastnictví výzkumné organizace; 

• výroby a prodeje prototypů – tedy situace, kdy se výzkumná organizace rozhodne sama dále 
vyvíjet nebo vyrábět výrobek, například proto, že se jí nedaří překonat existující překážky na 
trhu (například výzkumná organizace začne sama vyrábět a dodávat na trh nový typ baterií, 
aby přinutila velké výrobce přejít na tuto novou či zdokonalenou technologii); 

• prodeje podílů ve spin-off společnosti – tedy proces, kdy výzkumná organizace nejprve 
sama založí spin-off společnost se záměrem následného prodeje podílů v této společnosti. 
 

3.4.2. Spin off společnost s podílem výzkumné organizace a s podílem jiného subjektu 

Druhým analyzovaným modelem spin-off společnosti je spin-off společnost, ve které má výzkumná 
organizace majoritní nebo minoritní podíl. 
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Tento model může být zvolen z výše uvedených důvodů a dále z důvodu: 

• zapojení zaměstnanců výzkumné organizace do činnosti spin-off jako společníků (s účastí na 
řízení nebo zisku/ztrátě společnosti); 

• zapojení dalších technologických firem do podnikaní spin-off společností (například 
společník, který je také budoucím odběratelem); 

• sdružení kapitálu. 

 

3.4.3. Spin off společnost bez účasti výzkumné organizace založená jejími zaměstnanci  

Posledním analyzovaným modelem spin-off společnosti je společnost, na které výzkumná 
organizace nemá podíl. Takováto společnost někdy bývá označována jako spin-off, zejména pokud 
se na ní podílí jako společníci zaměstnanci výzkumné organizace. Spin-off společnost je v rámci 
tohoto modelu vždy zakládána ve spolupráci (či s vědomím výzkumné organizace) na základě dohod 
uzavřených mezi výzkumnou organizací a spin-off společností. 

 

Důvodem pro založení takovéto formy spin-off společnosti může být zejména:  

• nedostatek vůle na straně výzkumné organizace investovat do spin-off společnosti, zejména 
s ohledem na rizikovost takové investice (z hlediska předpokládané návratnosti vložených 
finančních prostředků apod.); 

• administrativní náročnost a zdlouhavost procesu založení spin-off společnosti ze strany 
výzkumné organizace; 

• zapojení zaměstnanců výzkumné organizace do spin-off společnosti jako forma jejich 
motivace; 

• zapojení dalších technologických firem do podnikaní spin-off společností (například 
společník, který je také budoucím odběratelem); 

• sdružení kapitálu zaměstnanců s dalšími investory. 

 

4. Rozbor legislativních omezení 
 

V této kapitole jsou analyzována legislativní omezení a úskalí založení a provozu spin-off společností 
z pohledu výzkumné organizace 

 

4.1. Pravidla veřejné podpory 
 

4.1.1. Obecný výklad k pravidlům veřejné podpory ve smyslu čl. 107 a násl. SFEU a dalších dokumentů 
zmíněných v kapitole 2 

Rámec EU stanoví, že na financování nehospodářských činností výzkumných organizací 
(zahrnujících zejména nezávislý výzkum a činnosti v rámci veřejného systému vzdělávání) se 
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nevztahují pravidla veřejné podpory, pokud je výzkumná organizace schopna doložit oddělenou 
účetní evidenci svých hospodářských a nehospodářských činností4. 

 

Čl. 107 obecně zakazuje tzv. veřejnou (státní) podporu, pokud jsou zároveň naplněny všechny její 
následující znaky: 

• podpora z veřejných prostředků (prostředků členských států); 
• jejíž prostřednictvím je jakýmkoliv způsobem zvýhodněn 
• podnik; 
• čímž dochází k narušení či pouhé hrozbě narušení trhu; a  
• podpora má dopad na obchod mezi členskými státy. 

 

S ohledem na definici podniku jako jakékoliv entity, která byť okrajově vykonává hospodářskou 
činnost, se tato úprava vztahuje i na výzkumné organizace. 

 

Výše uvedená pravidla se prostřednictvím úpravy tzv. nepřímé veřejné podpory vztahují i na 
interakci výzkumné organizace s podniky. Veřejné podpory se výzkumná organizace může dopustit, 
pokud v rámci této interakce podnik zvýhodní oproti běžným tržním podmínkám5. Takové 
zvýhodnění může mít typicky povahu: 

• odpuštění či nevymáhání dluhu;  
• prodeje či nájmu majetku výzkumné organizace včetně duševního vlastnictví za cenu nižší, 

než je běžná tržní cena (včetně bezplatného přístupu);  
• nákupu nebo nájmu majetku od podniku za cenu vyšší, než je běžná tržní cena, akceptace 

jiných nápadně nevýhodných smluvních podmínek apod 
• vkladu do spin-off společnosti, kterému neodpovídá podíl na právech (hlasování na valné 

hromadě, právo na podíl na zisku apod.). 

 

Primárním důsledkem porušení pravidel veřejné podpory je nucené vrácení veřejné podpory. 

Často citelnějším důsledkem pro VO však může být vnímání porušení pravidel veřejné podpory jako 
tzv. diskrepance v projektu financování VaV. Důsledkem pak může být různá forma pokut a korekcí 
aplikovaných poskytovatelem dotace. 

 

4.1.2. Úskalí nedovolené veřejné podpory: Zákaz nedovoleného zvýhodnění podniku – společníka spin-
off společnosti 

 

Výzkumná organizace se při zakládání nebo převodu podílů spin-off společnosti může dopustit 
zejména nedovolené veřejné podpory vůči podniku, který se má stát společníkem/akcionářem spin-
off společnosti. 

                                                           
4 Oddělené sledování HOČ 
5 Při nakládání s jakýmikoliv prostředky veřejné vysoké školy či veřejné výzkumné instituce je s ohledem na převážné financování 
veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z veřejných prostředků nutno vycházet z koncepce přičitatelnosti těchto 
prostředků státu. To znamená že na nakládání s těmito prostředky se vztahují pravidla veřejné podpory 
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Takového zvýhodnění se může dopustit zejména porušením principu soukromého investora, tedy 
principu, kdy je činnost VO poměřována hypotetickým chováním pečlivě si počínajícího subjektu 
v tržním hospodářství6.  

 

Dle principu soukromého investora z pohledu pravidel nepochybně je možné, aby výzkumná 
organizace vložila prostředky do dceřiného subjektu, nicméně aplikace tohoto principu výzkumné 
organizaci zakazuje aplikaci jakýchkoliv nevýhodných podmínek pro VO zvýhodňující podnik. Jako 
příklad takových nevýhodných podmínek lze uvést hypotetickou situaci, kdy by například vklad VO 
do spin-off společnosti bez dalšího nereflektoval podíl VO na hlasovacích právech, na zisku/ztrátě 
atp.  

 

Řešení: Výzkumná organizace může buďto své vztahy se spin-off společností nastavit na bázi 
běžných tržních podmínek (tedy spin-off ani jeho společníky v souladu s principem soukromého 
investora nijak nezvýhodnit) nebo jej může podpořit v souladu s pravidly veřejné podpory a 
s účelem stanoveným pro použité prostředky (například výzkumná organizace může spin-off 
společnosti poskytnout slevu na nájmu v režimu podpory de minimis). 

 

4.1.3. Úskalí nedovolené veřejné podpory: Zákaz nedovoleného zvýhodnění podniku – samotné spin-off 
společnosti 

Dále je nutno zabránit tomu, aby v rámci zakládání nebo provozu spin-off společnosti nedocházelo 
k nedovolenému zvýhodnění samotné spin-off společnosti jakožto samostatného podniku. 
Především je nutno zabránit nabytí licence k předmětu komercializace či převodu práv za (z 
pohledu spin-off společnosti) zvýhodněných podmínek, zejména za cenu nižší, než je cena tržní.  

 

Pokud jde o formy zjištění či stanovení tržních podmínek lze nepochybně například v analogií s čl. 
2.2.2 odst. 29 písm. a) až c) Rámce připustit mimo jiné následující formy zjištění běžných tržních 
podmínek: 

• interní posouzení (v praxi některých výzkumných organizací v ČR jsou pro tyto potřeby 
zřízeny specializované naceňovací komise apod.); 

• znalecké posouzení (znalec se může vyjádřit jak k otázce paušálního nacenění výsledku pro 
účely jeho aktivace v účetnictví výzkumné organizace, ale také zejména k výši licenčního 
poplatku, mechanizmu jeho aplikace a jeho rozložení mezi paušální platby a platby odvislé 
od počtu prodaných či vyrobených jednotek apod.); 

• zjištění tržních podmínek formou otevřené a nediskriminativní soutěže. 

 

Od forem posouzení zjištění tržních podmínek licenční nebo jiné obdobné transakce je nutno 
odlišovat aplikované metody naceňování. Tyto zpravidla zahrnují aplikaci metod: 

• tržní komparace (tedy metod srovnání dané transakce s jinými obdobnými transakcemi) 
• nákladové (tedy zohlednění nákladů vynaložených nebo teoreticky potřebných k dosažení 

výsledku) 

                                                           
6 Viz např. Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – FIH Holding a FIH Erhvervsbank v. Evropská komise – věc T-386/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014TJ0386&from=EN
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• výnosové (tedy zohlednění potenciálních výnosů či zisku z komercializace daného výsledku) 

 

V oblasti naceňování výsledků výzkumných organizací je z odborného hlediska zpravidla nejméně 
relevantní metodou naceňování nákladová metoda.  

 

Dále je nutno zabránit tomu, aby VO kontinuálně hradila vzniklou ztrátu spin-off společnosti 
v rozporu s principem soukromého investora. V tomto smyslu je nepochybně běžné, že VO jako 
investor po nějakou dobu kryje ztrátu spin-off společnosti, nicméně je nutno vycházet z toho, že 
pokud by taková situace trvala déle, než je v obchodní praxi běžné, bylo by možné financování ztráty 
spin-off společnosti považovat za nedovolenou veřejnou podporu této společnosti. 

 

4.2. Pravidla hospodářské soutěže – zakázané dohody 
 

Dohoda s podnikem na společné účasti na spin-off subjektu, případně předmětná licenční smlouva 
či smlouva o převodu majetkových práv může mít charakter tzv. zakázané dohody ve smyslu čl. 101 
SFEU. Podmínky, za kterých se na smlouvu o transferu znalostí zákaz obsažený v čl. 101 SFEU 
nevztahuje, upravuje pro oblast dohod o transferu znalostí TTBER. Další výkladové aspekty pak 
upravuje Sdělení Komise – Pokyny o použití článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
dohody o převodu Technologií (2014/C 89/03). Situace, kdy by se na partnerství s podnikem mohla 
vztahovat úprava zakázaných dohod, bude spíše velmi zřídkavá. 

 

4.3. Pravidla pro zakládání právnických osob v legislativní úpravě hlavních typů výzkumných 
organizací 
Dalším legislativním omezením jsou pravidla zakládání právnických osob dopadající na právní formy 
jednotlivých typu právnických osob, viz zejména úprava zakládání právnických osob dle ZVŠ a ZVVI 
popsaná níže. 

4.3.1. Zákon o vysokých školách 

Pro vymezení role veřejných vysokých škol pro aktivity typu zakládání spin-off společností je nutno 
vycházet ze zmocnění upraveného v ust. § 1 ZVŠ, dle kterého: 

 

„Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, 
nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a 
ekonomickém rozvoji společnosti tím, že: 

a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, 
výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, 

…….  

e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a 
samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou…“ 
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Z těchto ustanovení lze dovodit zákonem upravenou roli vysokých škol  v oblasti zakládání spin-
off společností, a to zejména v rámci plnění tzv. třetí role VVŠ. Založení české spin-off společnosti 
může totiž rozvoji ekonomiky a regionální spolupráci pomoci lépe než například prodej licence do 
zahraničí. 

 

Vedle tohoto obecného ustanovení ZVŠ dále reguluje zakládání spin-off společností zejména tím, 
že: 

• v ust. § 20 odst. 2 jsou vymezeny podmínky realizace doplňkové činnosti7 tak, že „doplňkové 
činnosti veřejná vysoká škola vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a tvůrčí 
činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková 
činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla 
veřejná vysoká škola zřízena.“; 

• v ust. § 20 ost. 3 „Veřejná vysoká škola není oprávněna k převzetí ručení za peněžitý dluh 
jiné osoby a ke zřízení zástavního práva k nemovitosti. Veřejná vysoká škola není oprávněna 
se stát společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní 
společnosti. Dále veřejná vysoká škola není oprávněna vkládat do obchodní společnosti 
nebo družstva nemovité věci nabyté do vlastnictví veřejných vysokých škol z vlastnictví 
státu, poskytnutý příspěvek podle § 18 odst. 3 a poskytnutou dotaci podle § 18 odst. 4. 
Podmínkou peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob je stanovení pravidel 
vnitřním předpisem veřejné vysoké školy.“; 

 

4.3.2. Zákon o veřejných výzkumných institucích 

Obdobně jako ZVŠ i ZVVI analogicky reguluje zakládání právnických osob, a to tím, že: 

• v ust. § 28 odst. 8 ZVVI stanoví, že: 

„Veřejná výzkumná instituce může sama nebo společně s jinými osobami založit jinou právnickou 
osobu nebo založit sdružení s jinými právnickými či fyzickými osobami nebo do takového sdružení 
vstoupit pouze za účelem využívání výsledků své výzkumné činnosti. Veřejná výzkumná 
instituce může provést peněžitý či nepeněžitý vklad, včetně nemovitých věcí vložených do veřejné 
výzkumné instituce zřizovatelem, do jiné právnické osoby nebo jinak úplatně nabýt majetkovou 
účast v jiné právnické osobě pouze v případě, že tato právnická osoba provádí výzkum a vývoj 
nebo využívá výsledky hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce. Veřejná výzkumná instituce 
však nesmí: 

a) stát se společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní 
společnosti, 

b) vkládat do jiné právnické osoby prostředky z poskytnuté podpory nebo dotace [§ 22 odst. 2 
písm. a) a e)], s výjimkou institucionální podpory výzkumné organizace podle zhodnocení jí 
dosažených výsledků, 

c) uvedenými úkony ohrozit svou hlavní činnost.“ 

• dle ust. § 15 písm. k) a § 19 odst. 1 b) ZVVI převody práv (včetně práv k duševnímu 
vlastnictví), založení právnické osoby a vklady do právnické osoby podléhají souhlasu 

                                                           
7 Z ust. § 20 odst. 1 je patrné, že z pohledu VVŠ je založení a provoz spin-off společnosti realizací doplňkových činností 
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dozorčí rady a zřizovatele (toto bývá v praxi úskalím zejména tam, kde zřizovatelem je 
ministerstvo). 

 

4.3.3. Zákon o majetku ČR, Rozpočtová pravidla 

 

Existují výzkumné organizace, které jsou organizační složkou státu nebo které nevlastní majetek, 
pouze spravují majetek ČR. Jako příklad lze uvést fakultní nemocnice. 

 

Na činnost těchto výzkumných organizací dopadá zejména úprava zákona o majetku ČR, včetně 
omezení týkajících se nakládání s majetkem státu a účasti státu na právnických osobách, zejména: 

 

• dle § 28 může stát založit obchodní společnost pouze ve formě akciové společnosti, vklad 
majetku do takové společnosti podléhá souhlasu vlády; 

• Hmotný majetek lze na spin off převést nebo dát do užívání pouze v režimu tzv. dočasné 
nebo trvalé „nepotřebnosti“ (viz zejména ust. § 14 odst. 7, § 21 odst. 7 zákona); 

• Úprava nakládání s nehmotným majetkem není zákonem o majetku ČR detailně upravena, 
zejména pokud jde o transakce převodu vlastnictví nebo užívacích práv, soustředí se zákon 
o majetku ČR převážně na „hmotný majetek“; případná omezení mohou být obsažena 
v resortních opatřeních8  

 

Na hospodaření tohoto typu výzkumných organizací dopadají také Rozpočtová pravidla. Lze 
upozornit zejména na ust. § 45 odst. 1 dle kterého: 

„(1) Organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce 
kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, minimálně v 
rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu. Její příjmy jsou příjmy 
státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu, nestanoví-li tento zákon nebo zákon o 
použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí jinak. Rozpočet organizační složky státu 
může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině nebo 
příjmy a výdaje související s činnostmi stanovenými jí zákonem.“ 

 

Tato ustanovení znemožňují, aby v případě založení spin-off společnosti organizační složkou státu 
zisk generovaný spin-off společností byl dodatečným zdrojem financování výzkumné organizace 
(bude příjmem státního rozpočtu). 

 

4.4. Úprava zákona č. 130/2002 Sb. 
Ust. § 16 ZPVV upravuje práva k výsledkům a jejich využití: 

 

„§ 16  Práva k výsledkům a jejich využití 

                                                           
8 Viz například Instrukce č. 3/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. 8. 2017, č. j. MSP-87/2017-OPR-M, o způsobech a podmínkách 
hospodaření s majetkem státu 



 13 

 (1) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu 
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti17), 18), je vlastníkem výsledků 
poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem 
poskytovatele výukou nebo veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním 
základě.  

  (2) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu 
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti17), 18), potom příjemce, pokud 
poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po 
jejím udělení poskytnout poskytovateli neomezený bezplatný přístup k tomuto výsledku a 
nediskriminační přístup třetím stranám za tržních podmínek. Ke zveřejnění výsledků před podáním 
přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele.  

  (3) Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou, 
patří příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s výsledky svým 
vnitřním předpisem.  

  

 (4) Pro využití výsledků, s výjimkou odstavců 1 a 2, platí, že  

 a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-li výlučná 
práva k výsledku plně financovanému z veřejných prostředků, je využití výsledků možné zejména 
výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě nebo 
transferem znalostí46),  

 b) je-li příjemcem účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací nebo 
provozovatelem výzkumné infrastruktury, pak  

1. výsledky této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků 
autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně šířeny a práva k výsledkům 
vycházejícím z činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury plně náleží těmto 
příjemcům, nebo  

2. jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží všem 
spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení projektu, nebo  

3. výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury obdrží od spolupracujícího 
podniku náhradu odpovídající tržním cenám za práva k výsledkům projektu, která vznikla v důsledku 
jejich činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim tento podnik získal 
přístupová práva.“ 

 

Přes určitou legislativní problematičnost9 výše uvedené úpravy lze jednoznačně konstatovat, 
že tato úprava není překážkou zakládání spin-off společností a převodu práv na tyto společnosti. 

 

Úprava § 16 zřejmě upravuje, pokud jde o práva k výsledkům, pouze část situací, ke kterým může 
v reálném životě docházet. 

                                                           
9 Viz zejména odst. 3, který nereflektuje situaci účinné spolupráce, kde dle Rámce půjde spíše o dělení výsledků mezi partnery projektu, 
nebo odst. 4 písm. b), které nereflektuje variantu, že podnik může být partnerem v rámci projektu spolupráce, nicméně nemusí být 
formálně příjemcem apod. 
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Odst. 3 upravuje zřejmě pouze situaci, kdy je v projektu jeden příjemce, který má výlučná majetková 
práva jak v oblasti autorskoprávní, tak v oblasti průmyslověprávní ochrany. 

Odst. 4 pak upravuje pouze situaci, kdy je podnik příjemcem spolu s výzkumnou organizací. 

I tak však s ohledem na použití výrazu „zejména“ v odst. 4 písm. b) a výrazu „nebo transferem 
znalostí“ lze jednoznačně dovodit možnost aplikace široké škály možností nakládání s výsledky. 

 

Po novele z roku 2016 zcela odpadá problematická povinnost příjemce „nabídnout výsledky všem 
za stejných podmínek“. 

 

Dále nutno upozornit na právní úpravu možností využití dotačních prostředků poskytnutých 
v režimu tohoto zákona zejména s ohledem na ust. § 3 zákona. Dle tohoto zákona, lze podporu 
poskytovat buďto ve formě tzv. účelové podpory nebo ve formě tzv. institucionální podpory. 
V úvahu přichází zejména financování vybraných aktivit v souvislosti s transferem znalostí formou 
založení spin-off společnosti ve formě institucionální podpory („podpory na dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace“). V praxi dosud nevyřešenou otázkou je zejména otázka 
možnosti použití těchto prostředků na kapitálové nebo mimokapitálové vklady do spin-off 
společností. Takovéto použití prostředků totiž v závislosti na výkladu zákona může narážet zejména 
na definici termínu „způsobilé náklady“ v § 2 odst. 2 písm. k) zákona, dle které se způsobilými 
náklady rozumí: 

„takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy 
na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to zejména 

1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých 
školách3), 

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, 

3. další provozní náklady nebo výdaje, 

4. náklady nebo výdaje na služby, 

5. doplňkové náklady nebo výdaje“ 

 

Dosud nevyřešenou otázkou je zejména zda by bylo možné kapitálový nebo mimokapitálový vklad 
do spin-off společnosti podřadit pod (i) náklad vynaložený na činnost ve výzkumu a vývoji, a zároveň 
jako například doplňkový náklad nebo výdaj. 

4.5. Střet zájmů, pracovněprávní aspekty 
Dalším právním úskalím zakládání spin-off společností je problematika střetu zájmů zaměstnanců 
výzkumné organizace, kteří zároveň působí ve spin-off společnosti. 

 

Rizikem pro výzkumnou organizaci je zejména možný nechtěný či nekontrolovaný přenos poznatků 
z výzkumné organizace na spin-off společnost.  

Řešení: Nastavení vhodných interních procesů v rámci VO, projednání střetu zájmů s dotčenými 
zaměstnanci a přijetí opatření k minimalizaci rizik střetu zájmu včetně úpravy pracovních smluv 
dotčených zaměstnanců (zpřesnění popisů práce), dohoda mezi spin-off společností a výzkumnou 
organizací o vzájemném reportování a řešení situací střetu zájmů. 
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4.6. Problematika odpovědnosti členů volených orgánů  

Posledním identifikovaným úskalím zakládání a provozu spin-off společností je odpovědnost členů 
volených orgánů ve smyslu § 159 OZ. 

 

Dle tohoto ustanovení se člen voleného orgánu zavazuje, že svoji funkci bude „vykonávat s 
nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“. Dále se dle tohoto ustanovení má za to, 
„že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí 
funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky“. 

 

Toto ustanovení zakládá poměrně vysoký standard odpovědnosti členů volených orgánů za tzv. 
„péči řádného hospodáře“. V případě, kdy člen voleného orgánu nenaplněním tohoto standardu 
způsobí výzkumné organizaci nebo spin-off společnosti škodu, je povinen takovou škodu 
kompenzovat. 

 

4.6.1. Rozhodování o investicích do spin-off společností 

Prvním úskalím zakládání spin-off společností z pohledu odpovědnosti člena voleného orgánu je 
otázka, zda lze investici (zejména vklad finančních prostředků) do spin-off společnosti jakožto 
principálně rizikovou investici podřadit pod standard rozhodování dle § 159 OZ. Taková investice je 
totiž v jistém rozporu s jinak požadovaným standardem pro investice například do cenných papírů10. 

S tímto úskalím se lze vypořádat jednak obecně poskytnutím relevantního výkladu nebo legislativní 
definice k roli výzkumných organizací zahrnující i aktivity transferu znalostí formou zakládání spin-
off společností. Individuálně lze toto riziko řešit například pojištěním této odpovědnosti u dotčených 
zaměstnanců. 

 

4.6.2. Účast v orgánech spin-off společnosti 

V praxi se ukazuje, že je efektivní a žádoucí, aby v orgánech spin-off společnosti zřízené a řízené 
výzkumnou organizací působili zaměstnanci této výzkumné organizace.  

V praxi se však lze setkat s nevolí zaměstnanců výzkumné organizace působit v orgánech spin-off 
společnosti s ohledem na nejasný rozsah odpovědnosti za působení v těchto orgánech. 

Toto úskalí lze řešit zejména transparentní úpravou odpovědnostních vztahů (aby bylo jasné, kdo za 
co odpovídá) a dále individuálně také formou komerčního pojištění odpovědnosti členů volených 
orgánů. 

 

  

                                                           
10 Viz zejména § 19 odst. 3 ZVŠ nebo obdobně 28 odst. 9  ZVVI. 
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5. Rozbor anonymizovaných modelových případů 
 

V této části jsou analyzovány dva reálné anonymizované případy spin-off společností jako příklady 
dobré praxe. 

 

5.1. Příklad č. 1: Zaměstnanecký spin-off za účelem komercializace technologie  

5.1.1. Vymezení příkladu: 

• Výzkumná organizace v rámci projektu podporovaného z veřejných zdrojů vytvořila unikátní 
technologií v oblasti IT; 

• tato technologie byla veřejně nabídnuta k odkupu formou licence; 
• jediným subjektem, který nabídl uzavření licenční smlouvy, byla nově založená společnost, 

jejímiž společníky byli zaměstnanci výzkumné organizace, kteří se na jejím vývoji podíleli; 
• výše nabídnutého licenčního poplatku jakož i další podmínky licenční smlouvy byly 

prověřeny jako běžné tržní podmínky znalcem v oblasti oceňování nehmotných statků; 
• s ohledem na riziko střetu zájmů dotčení zaměstnanci – společníci spin-off společnosti 

ukončili své pracovní poměry k výzkumné organizaci. 

5.1.2. Komentář  

Praxe ukazuje, že zaměstnanecké spin-off společnosti se často jeví jako jedna z ideálních forem 
komercializace v ČR. Výhodou tohoto modelu je mimo jiné, že: 

• výzkumná organizace nenese náklady ani rizika založení spin-off společnosti; 
• spin-off společnost podniká v ČR, což může mít pozitivní dopad na plnění třetí role 

výzkumné organizace (podpora inovativního podnikání, vznik nových pracovních míst atp.) 
na rozdíl od varianty licence technologie do zahraničí; 

• projekt je nadále řízen jejími původními aktéry, což zvyšuje jeho šance na úspěch; 
• úspěšný projekt je motivací pro stávající pracovníky k posílení VaV aktivit s aplikačním 

potenciálem. 

 

Danému příkladu nelze z hlediska analyzovaných úskalí nic vytknout. V tomto příkladu bylo 
postupováno s nejvyšší opatrností, lze si představit i o něco volnější postup, kdy by například 
výzkumná organizace: 

• poskytla slevu na nákup duševního vlastnictví nebo slevu na nájem prostor v sídle výzkumné 
organizace, například v režimu podpory de minimis; 

• neukončila pracovní poměry se zaměstnanci, kteří spin-off společnost založili (za podmínky 
smluvního vyřešení střetu zájmů); 

• v závislosti na hodnotě technologie (pro méně významné transakce) nezpracovávala 
znalecké posouzení podmínek licenční transakce, ale tyto prověřila pouze na bázi interního 
odborného posudku. 
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5.2. Příklad č. 2 – spin off založená se zaměstnanci – orientace na odborné služby 

5.2.1. Vymezení příkladu: 

• Výzkumná organizace společně se svými zaměstnanci jako fyzickými osobami založila spin-
off společnost orientovanou na poskytování vysoce odborných služeb; 

• tito společníci nadále zůstávají zaměstnanci výzkumné organizace. 

5.2.2. Komentář 

• I v tomto případě v závislosti na detailním uspořádání (zpracovatel rozboru nemá v tomto 
ohledu k dispozici kompletní podklady) je možné, že výše uvedený příklad je plně v souladu 
s relevantními pravidly s dostatečnou mírou minimalizace rizik úskalí analyzovaných výše; 

• Posuzovaný příklad je zřejmě schématem, které slouží k určité míře externalizace určitých 
odborných služeb ve prospěch společnosti spoluvlastněné jejími zaměstnanci při (i) 
minimalizaci rizik těchto činností pro výzkumnou organizaci, (ii) motivaci zaměstnanců 
z hlediska dostatečné odměny za jejich přínos pro výzkumnou organizaci a potažmo 
motivaci nadále působit v rámci výzkumné organizace na výzkumných či akademických 
pozicích; 

• Předmětem detailní úpravy by mělo být zejména: 

o vyřešení otázek veřejné podpory – zejména vyloučení nebo nastavení vhodného 
režimu (de minimis) zvýhodnění spin-off společnosti ve vztahu k případnému nájmu 
prostor a výzkumné infrastruktury, podílu na zisku a rozhodování, transferu know-
how apod.; 

o vyřešení střetu zájmů zaměstnanců výzkumné organizace, kteří působí ve spin-off 
společnosti, a to formou písemné dohody, která zejména (i) vymezí sféry zájmů 
obou subjektů (v jakých oblastech bude vyvíjet činnost, který subjekt, zda budou ve 
vztahu vzájemné konkurence či nikoliv apod.) a (ii) upraví problematiku ochrany 
duševního vlastnictví (zejména zabránění nekontrolovaného přesunu duševního 
vlastnictví na spin-off společnost). 
 
 

6. Závěr. Doporučení 
 

Přestože založení spin-off společnosti jako nástroje transferu jejích znalostí představuje pro 
výzkumnou organizaci relativně složitější úkol, který zpravidla skýtá určitá úskalí a rizika, lze 
dovodit, že v legislativě ČR ani EU neexistuje zásadní překážka realizace takovýchto aktivit. 
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6.1. Vybraná metodická doporučení pro jednotlivé typy spin-off společností 
 

Založení spin-off společnosti by mělo předcházet posouzení jednotlivých variant transferu znalostí11 
(případně lze do určité fáze pracovat na vícero variantách) z hlediska očekávaných přínosů pro 
výzkumnou organizaci na straně jedné (finanční výnos, prestiž, prosazení technologie do praxe, 
působení na ekonomiku v regionu12) a nákladů, úskalí a rizik analyzovaných výše na straně druhé. 

V případě založení spin-off společnosti je nutno řešit zejména následující otázky: 

• Nastavení vztahů z hlediska práva veřejné podpory, tj. zejména režim zvýhodnění nebo 
nástroje zabránění zvýhodnění podniku – partnera či spin-off společnosti samotné. Formy 
zvýhodnění mohou zahrnovat zejména: 

o úpravu práv k duševnímu vlastnictví; 
o úpravu podílů na spin-off společnosti; 
o nájmy prostor a výzkumné infrastruktury; 
o dlouhodobé financování provozu spin-off společnosti ze strany výzkumné 

organizace; 

• Vyřešení otázek střetu zájmů 

o dohodou s dotčenými osobami; 
o ukončením pracovního poměru k výzkumné organizaci. 

 
Dohoda s dotčenými zaměstnanci by měla obsahovat zejména: 

• Popis situace a vymezení potenciálního střetu zájmů (například výzkumná organizace 
vykonává vyjmenované činnosti, zaměstnanec zároveň působí ve společnosti XY, kde 
vykonává vyjmenované činnosti; v případě následujících činností proto hrozí střet zájmů 
v oblasti vzájemné konkurence činností nebo v oblasti možného úniku know how, atp.); 

• Nástroje předcházení střetu zájmů, zejména: 

o zpřísněný závazek mlčenlivosti zaměstnance pro oblasti střetu zájmů (ochrana 
know-how výzkumné organizace); 

o potenciálně závazek zaměstnance zdržet se určitých jednání/obchodních aktivit 
(které by byly ve střetu zájmů s činnostmi výzkumné organizace), nebo nepodílet se 
na určitých projektech v rámci výzkumné organizace (minimalizace dotačních rizik); 

o informační a projednací povinnost zaměstnance (zejména informace o oznámených 
vynálezech, podaných patentech, uzavřených licencích apod. v oblastech kde byl 
identifikován střet zájmů). 

 

                                                           
11 Varianty, které v praxi mohou přicházet v úvahu, se mohou lišit, typicky může jít o (i) ponechání si 
technologie pro vlastní potřebu například pro vlastní výrobu; (ii) převod práv nebo udělení licence nebo (iii) 
založení spin-off společnosti. 
12 Tímto se myslí zejména pozitivní efekty na pracovněprávním trhu, zvýšení obratu místních dodavatelů, 
ekologické benefity v regionu, daňová rezidence progresivní firmy v regionu apod. 



 19 

6.2. Vybraná doporučení legislativních změn 
 

Pro další rozvoj zakládání spin-off společností v ČR jako formy transferu znalostí nejsou nezbytné 
žádné legislativní změny. 

 

Jako vhodné se však jeví zejména: 

• další zkvalitnění úpravy § 16 ZPVV; 
• legislativní posílení třetí role jednotlivých typů výzkumných organizací, zejména vysokých 

škol, veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic apod. (ZVŠ, ZVVI, připravovaný 
zákon o univerzitních nemocnicích apod.), kde je vhodné, aby zakládání spin-off společností 
bylo zmíněno jako standardní nástroj transferu znalostí; lze zvážit také úpravu způsobů 
financování a nakládání s majetkem tak, aby tyto subjekty a jejich zaměstnanci byly více 
motivováni zakládat spin-off společnosti. 
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