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kapitola 1: Krátké představení předmětu komercionalizace 

Předmětem komercializace budou podlážky pro venkovní individuální boxy (VIB) pro odchov 

telat v období mléčné výživy (impregnované dřevo, polypropylén, polystone® P, recyklované 

PVC). Listinným materiálem je dokumentace užitného vzoru (Podlážka do venkovního 

individuálního boxu pro odchov telat, vyrobená z polystone® P).  

Podlážky do VIB 

Impregnované dřevo Polypropylén Polystone Recyklované PVC 

    
 

kapitola 2: SWOT analýza (silné a slabé stránky vycházejí z interních podmínek organizace, 

příležitosti a hrozby pocházejí z podnikatelského prostředí).  

Silné stránky (Strenghts). 

 Produkt je unikátní, významně snižuje vlhkost vzduchu a vlhkost podestýlky ve VIB 

a následně zvyšuje úroveň pohody telat ustájených ve VIB s podlážkami. 

 Produkt významně snižuje negativní působení nevhodného podloží (mokré, vlhké, 

atd.), na kterém jsou VIB postaveny. 

 Inovace ustájení telat. 

 

Slabé stránky (Weaknesses ) 

 Výsledná cena finálního produktu - zvyšuje náklady na odchov telat v období mléčné 

výživy.  

 Omezený přístup k distribučním kanálům. 

 Určité problémy, které mohou být spojeny s právní ochranou. Právní ochrana bude 

jen u jednoho typu podlážky – podlážka vyrobená z polystone® P. Produkt, který 

nemá právní ochranu (podlážka z impregnovaného dřeva) - vlastní výroba na farmě. 

 Nákup komerčně vyráběných produktů určených pro jiné využití (díly roštové podlahy 

do stájí pro prasata, interiérové podlahové desky) chovatelem přímo od jejich 

výrobců. 

 

Příležitosti ( Opportunities ) 

 Nové trhy – expanze do zahraničí (jednotný trh, společné základy legislativy). 

 Zvýšený zájem chovatelů o welfare. 

 Legislativní předpoklady – změna legislativy za účelem zlepšení úrovně welfare telat 

odchovávaných ve VIB.  



Hrozby (Threats) 

 Nepříznivá nákazová situace. 

 Výrazné snížení stavu dojeného skotu- ztráta zákazníka. 

 Výrazné snížení ceny mléka. 

 Snížení kupní síly potenciálních zákazníků. 

 Odbytové riziko. 

 Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví (okopírování). 

 Zákaz odchovu telat ve VIB v období mléčné výživy. 

 

kapitola 3: Identifikace trhu  

Potenciálním odběratelem výsledku řešení projektu budou technologické firmy, firmy 

zpracovávající plast, kteří budou produkt vyrábět a nabízet koncovým zákazníkům – 

chovatelům dojeného skotu, obchodníkům, tj. fyzickým a právnickým osobám podnikajícím 

v oblasti chovu skotu, resp. prodeje technologií, potřeb pro chovatele. 

 

kapitola 4: Forma marketingové komunikace  

 Propagace podlážek pro venkovní individuální boxy na webových stránkách VÚŽV, 

v.v.i. zaměřené na oslovení dalších potenciálních výrobců, resp. uživatelů. 

 Prezentace demonstračních vzorků podlážek u firem prodávajících technologie pro 

chov skotu. 

 Návrh a výroba propagačních letáků s cílem prezentace produktu a jeho vlastností.  

 Podpora budoucího výrobce při výstavní činnosti (výroba demonstračních vzorků 

podlážek), přímá účast členů řešitelského týmu na výstavách – osobní kontakt 

s cílovou skupinou - potenciálními zákazníky; představení podlážek, včetně jejich 

vlastností.  

 Pomoc při realizaci reklamních kampaních v rámci výstav a odborných seminářů, 

chovatelských dnů. 

 

kapitola 5: Podpora prodeje koncovým uživatelům  

 Propagace produktů (podlážek pro venkovní individuální boxy) na webových 

stránkách potenciálního výrobce (AGRICO s r.o.). 

 Zařazení produktů (podlážek pro venkovní individuální boxy) do výrobního katalogu 

potenciálního výrobce (AGRICO s r.o.). 

 Přednášková a publikační činnost (odborná periodika – např. Náš chov, Veterinářství; 

účast na chovatelských dnech a seminářích, návštěva farem dojeného skotu). 

 Společná propagace potenciálního výrobce a členů řešitelského týmů na národních 

i mezinárodních výstavách pro chovatele dojeného skotu formou prezentace 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kazn%C3%ADk


demonstračních vzorků podlážek, včetně propagačních letáků. Možnost přímé reakce 

na dotazy a připomínky potenciálních zákazníků. Zprostředkování kontaktů 

potenciálních odběratelů, zákazníků s referenčními chovy, kde byly podlážky 

testovány, nebo které podlážky pro venkovní individuální boxy již běžně využívají 

s cílem výměny zkušeností mezi chovateli. 

 Poskytování slevových kuponů na krátkodobé (výstavní) slevy, množstevní slevy 

výrobcem pro potenciální odběratele produktů (podlážek pro venkovní individuální 

boxy). 

 

kapitola 6: Kvantifikace přínosů  

Výsledný produkt může být komerčně využit primárně v chovech skotu v ČR, kde průměrný 

roční počet telat do 6. měsíců věku představuje cca 265 000 ks, z toho jsou dvě třetiny 

odchovávány ve VIB. Použití podlážek při odchovu telat ve VIB vede ke zlepšení úrovně 

odchovu, zdravotního stavu a welfare v průběhu nepříznivých klimatických podmínek roku 

a u VIB umístěných na nevhodném podloží. Již při předpokládané minimální úspoře nákladů 

na veterinární péči a léky ve výši 0,50 Kč je celková úspora za rok 88 334 Kč, tj. za 10 let 

883 335 Kč. 

 

kapitola 7: Forma komercionalizace  

Bude uzavřena smlouva s potenciálním výrobcem a prodejcem (AGRICO s r.o.) podlážek 

z polystone® P, který bude vyplácet VÚŽV provizi z realizovaného prodeje ve výši 10 %. 

 

kapitola 8: Předpokládaný výnos 

Při prodeji podlážky z polystone® P lze počítat s prodejní cenou za cca 1500-2000 Kč za 1 m2 
bez DPH, tj. při provizi z prodeje 10 % výnos 150-200 Kč z každého prodaného m2.  

 

kapitola 9: Časový plán  

 2018 - vlastní termín zahájení propagace výsledku je dán doručením dokumentace 
o právní ochraně, případně nabytím právní moci. 

 2018-2019 – komercializace podlážek dle výše uvedenou formou. 

 2019-2027 - kontrola výroby a prodeje, včetně podílů z prodeje.  

 

 


