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kapitola 1: Krátké představení předmětu komercionalizace. 

Předmětem komercionalizace je optimalizovaný DNA test pro současné genotypování vybraných 

barevných lokusů a stanovení genového založení pro plášťové zbarvení u koní na základě výsledku 

molekulárně genetické analýzy. Testování genů pro barvy bude provádět laboratoř molekulární 

genetiky VÚŽV, v.v.i., formou placené služby zákazníkům – chovatelům koní. Listinným materiálem 

jsou dokumentace užitných vzorů. 

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

a hrozby pocházejí z podnikatelského prostředí).  

Silné stránky  část analýzy vnitřního prostřední (Strenghts). 

 Produkt je oproti konkurenci komplexnější, nabízí analýzu více barev současně 

 Nižší náklady testu a nižší koncová cena pro zákazníky než je aktuálně na českém trhu k 

dispozici. 

 Očekává se rostoucí zájem ze strany chovatelských svazů 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 Větší nároky na odbornost pracovníků, nutnost vyčlenění pracovní a časové kapacity pro 

rutinní testy v rámci malé laboratoře, která svou povahou není komerční, ale primárně řeší 

vědecko-výzkumné projekty 

 Určité problémy, které mohou být spojeny s rychlým morálním a technickým stárnutím 

nutného přístrojového vybavení 

 Laboratoř nemá akreditaci a pravidelnou validaci na daný test 

Příležitosti ( Opportunities ) 

 Spolupráce především s chovatelskými svazy by v budoucnu znamenaly pravidelné testování 

barev u plemenných zvířat, které by mělo být povinné 

 Spolupráce s chovateli a majiteli v ČR početně rychle se rozvíjejícího segmentu atraktivních 

amerických plemen Quarter Horse a Minihorse 

 Možnost nabídky testů zahraničním chovatelům koní 

 Rozšířené možnosti techniky genotypování pro nepřímé stanovení pravděpodobnosti 

ohrožení potomka dědičnou vadou, která je kosegregována s některými „barevnými“ alelami 

Hrozby (Threats) 

 Ztráta zákazníka (výrazné omezení početních stavů koní, špatná ekonomická situace 

chovatelů…) 

 Posílení konkurence, vznik dalších soukromých laboratoří nebo firem v oboru genetického 

testování zvířat nebo rozšíření portfolia testovaných genů u nynějších laboratoří, které by 

mohlo vést ke snížení jejich nabídkové ceny 

 Zmenšení personálního stavu laboratoře nebo její jakákoliv jiná pracovní či rozvojová 

omezení, která by následně způsobila zvýšení ceny produktu 

 



kapitola 3: Identifikace trhu  

Relevantní trh je tvořen především chovateli a majiteli koní v ČR a to jak soukromými osobami, tak 

chovatelskými svazy a sdruženími. V ČR je aktuálně chováno okolo 80 tis. koní, působí zde desítka 

specializovaných chovatelských svazů a asociací a je zde asi 30 různých plemen koní (u 23 je vedena 

plemenná kniha). Okruh potencionálních zákazníků je tedy široký, kontaktováni by měly být 

především chovy genových zdrojů koní jako je Národní hřebčín Kladruby a Asociace chovatelů 

huculského koně, kde je žádoucí udržovat „čistý“ plemenný a barevný typ. Dále by to mohli být i ti 

chovatelé koní, jejichž zbarvení je povinně evidováno v plemenné knize (např. kůň Kinského).  

kapitola 4: Forma marketingové komunikace  

Budoucí zákazníci budou informováni především články v odborných periodikách (např. Farmář nebo 

Náš chov) eventuálně na specializovaných webových serverech zaměřených na chov koní, 

internetových stránkách VÚŽV nebo formou přednášek na seminářích pro chovatelskou veřejnost 

Kapitola 5: Podpora prodeje koncovým uživatelům  

Koncoví uživatelé budou osloveni formami marketingové komunikace a podpora poptávky bude 

pravděpodobně spočívat v představení produktu a jeho možností při jednání s většími „hráči“ na trhu 

a zastřešujícími odpovědnými organizacemi v chovu koní. 

kapitola 6: Kvantifikace přínosů  

Zájemci o nabízenou službu uspoří minimálně třetinu nákladů za genetický test zbarvení zvířete ve 

srovnání s cenou, která je nyní na trhu obvyklá. Způsob odběru vzorku (žíně) pro genetické testování 

chovatelem a nakládání s ním je podle optimalizované metodiky maximálně zjednodušeno. Takže 

chovateli nevzniknou dodatečné finanční ani časové náklady stanovení jako je placení veterináře a 

chladové skladování jako by to bylo v případě odběru krve. Dalším přínosem pro chovatele může být 

také odhalení přenašečů genetických vad, které jsou korelovány s některými barevnými variantami a 

mohou se v chovech skrytě přenášet. Tím bude eliminováno riziko budoucích možných ekonomických 

ztrát. Pro majitele koní bude přínos především ve zhodnocení plemenných jedinců a zvýšení jejich 

obchodovatelnosti. 

kapitola 7: Forma komercionalizace  

Prodej produktu bude realizován pravděpodobně formou hospodářské zakázky ve VÚŽV, v.v.i.– a to 

přímou platbou za genetické testy, které bude laboratoř molekulární genetiky - oddělení genetiky a 

šlechtění, zpracovávat a vyhodnocovat pro jednotlivé zákazníky. 

kapitola 8: Předpokládaný výnos 

Předpokládáme-li v modelové situaci genetický test tří a více lokusů barev u daného jedince, při ceně 

stanovení 1600 Kč a nákladech stanovení 1200 Kč, je zisk 400 Kč. Při předpokladu testování 500 

vzorků ročně by tak roční zisk mohl činit až 200 tis. Kč.  

 

 



kapitola 9: Časový plán 

V prvních 12 měsících se budeme věnovat rozšíření informovanosti o našem produktu a dotažení 

některých technických detailů (např. založení a spravování databáze budoucích zákazníků). Dále 

bychom se chtěli pokusit oslovit s námětem genotypování barev jako povinné součásti charakterizace 

jedince a plemenných zvířat vedení, které spravuje plemenné knihy koní.  

Během následujících let by se měl vytvořit okruh stálých i nových zákazníků z řad chovatelů koní, kteří 

budou náš produkt běžně využívat. Současně se však, díky rychlému rozvoji oboru, novým 

technickým možnostem a stále se zvyšujícímu množství poznatků o genetice barev koní, budeme 

věnovat dalším inovacím, neboť ve vzdálenějším časovém horizontu by nabízení produktu v jeho 

současné podobě nebylo možné. 

 

 

 

 

 

 


