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Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá vznik materiálu popisujícího způsob zakládání spin-off společností. 

Takovýto praktický návod může pomoci ke komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Předkládaný 

dokument Ministerstva průmyslu a obchodu považujeme za první důležitý krok, na který však musí 

navazovat další. K nyní předloženým materiálům navrhujeme následující připomínky. 

1. Připomínka k návrhu usnesení vlády  

Žádáme doplnit do návrhu usnesení bod, kterým by vláda ukládala ministrovi školství, mládeže a 

tělovýchovy zohledňovat možnosti zakládání spin-off při realizaci vzdělávací politiky a v připravované 

podpoře, zejména z nových ESIF2021+, tedy např. v OP JAK.  

Odůvodnění: 

Považujeme za užitečné, aby v dokumentech připravovaných MŠMT se objevovalo téma spin-off, tedy 

konkrétní kroky k naplňování dlouhodobého cíle podpory komercializace.  

Doporučující připomínka 

2. Připomínka k návrhu usnesení vlády  

Žádáme upravit usnesení v bodě II. 2., aby se netýkalo jen poskytovatelů, kteří jsou současně zřizovateli 

veřejných výzkumných institucí. 

Odůvodnění: 

Všichni zřizovatelé vvi nejsou také poskytovatelé. Bylo by proto vhodné upravit, že mají být informováni 

poskytovatelé podpory, zřizovatelé výzkumných organizací atd. 

Doporučující připomínka 

3. Připomínka k samotnému materiálu, str. 1  

Navrhujeme, aby v popisu spin-off byla definice výzkumné organizace precizována, aby se např. odkazovala 

na definici podle evropských pravidel nebo podobně.  

Odůvodnění: 

Po dopracování by mohl popis spin-off sloužit k širšímu uplatnění, viz následující připomínka. 

Doporučující připomínka 

4. Připomínka k samotnému materiálu, str. 1  
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Navrhujeme, aby definice spin-off nesloužila jen pro účely tohoto materiálu, ale aby platila obecně. 

Odůvodnění: 

Při zobecnění platnosti definice spin-off by mohla sloužit také pro účely dalších dokumentů. 

Doporučující připomínka 


