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1. Předmět komercionalizace 

Předmětem komercionalizace budou 1. servisně prováděné genetické testy v rámci „Služby 

chovatelům“ VÚŽV, 2. redukovaný soubor testů ve formě vyvíjené laboratorní soupravy pro použití 

v jiných diagnostických laboratořích, 3. případný prodej práv z dvou podaných užitných vzorů a 

předpokládaného patentu. Listinným materiálem je dokumentace podaných užitných vzorů. 

2. SWOT analýza. 

Aktualizovaná SWOT analýza ukazuje, že i když od zahájení projektu došlo ke změnám v tržním 

prostředí genotypovacích analýz skotu, zejména k rozmachu velkých mezinárodně působících servisů, 

a objevilo se několik nových metod, prostor pro uplatnění vyvíjeného technického řešení nadále 

zůstává. Naopak, soustředění reprezentativní sady vzorků pro mléčný skot a získané informace o 

distribuci a projevu genových variant představují pro zamýšlenou komercionalizaci významný náskok.  

Silné stránky - část analýzy vnitřního prostřední (Strenghts). 

 Za silnou stránku projektu je možné považovat původnost plánované kombinace 

genotypovacích reakcí zaměřených na infekční odolnost. 

 Další konkurenční výhodou je práce se vzorky z domácích chovů skotu, která dovoluje 

optimalizovat zastoupení testů pro středoevropské populace mléčného skotu jak podle 

frekvenčního zastoupení genových variant, tak i podle jejich fenotypových projevů za 

daných zootechnických podmínek. 

Slabé stránky (Weaknesses ) 

 V původním návrhu byl podhodnocen rozsah genotypovacích reakcí pro sadu imunitních 

genů jako podklad pro návrh optimalizované sady a distribuční formy. To vedlo 

k určitému časovému zdržení, které zvyšuje riziko nečekaných technologických změn 

v oboru. Zdržení je třeba kompenzovat v dalších krocích vývoje produktu. 

 Výběr genotypovacích technologií pro distribuovanou soupravu je omezen nejenom technicky 

a cenově, ale i silnou patentovou ochranou pro některé technologie.  

Příležitosti.(Opportunities) 
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 Původně předpokládaná vysoká cena plánované genotypovací soupravy bude zřejmě snížena 

na plně konkurenceschopnou úroveň použitím jiné genotypovací technologie, než která byla 

původně uvažována.  

 Vyvíjenou verzi soupravy bude možné inovovat na základě nově se objevujících technologií a 

na základě průběžně zpřesňovaných údajů o efektu jednotlivých genových variant na zdraví 

skotu. V důsledku technických inovací by se měly dále snižovat náklady a zvyšovat 

spolehlivost distribuované verze.  

 Proti konkurenční výhodě velkých mezinárodních pracovišť bude možné dále použít (1) výběr 

testů na ty geny, které jsou spojeny se zdravotními problémy v místních chovech, (2) validaci 

na reprezentativních populacích místních plemen, (3) informovanost chovatelů o dostupnosti 

cíleného genotypování ve VÚŽV, (4) podporu ze strany chovatelských svazů.  

 V současné době probíhá opakovaná rešerše patentů a je možné jednání o podmínkách použití 

konkrétní technologie 

 Nadále je otevřená možnost expanze na zahraniční trh; předpokladem je rychlý další vývoj 

produktu a etablování na domácím trhu. . 

Hrozby (Threats) 

 Základní hrozbou pro úspěšnost projektu nadále zůstává rychlý vývoj v oboru. Řešením je 

urychlené dokončení vývoje produktu a co nejrychlejší prezentace na trhu.  

 Dalším rizikem uvažovaným v návrhu projektu byl případný malý zájem ze strany šlechtitelů 

a chovatelů. Nicméně dosavadní odezva ze strany chovatelů ukazuje, že zájem o problematiku 

infekční rezistence přetrvává a novinky v tomto směru budou považovány za přínosné a budou 

vzaty v úvahu. V každém případě je nadále v plánu prezentovat informace o produktu 

plemenářským a chovatelským firmám.  

3. Identifikace trhu 

Zákazníky pro nabízený genotypovací servis v rámci „Služby chovatelům“ v laboratořích VÚŽV 

by měly být velké plemenářské firmy působící na českém trhu, namátkou Reprogen, Agro-Měřín, 

Jihočeský chovatel, Chovservis, Plemenářské služby, INPLEM, CRV, CHD Impuls,  ISB - GENETIC, 

ABS cz, Genoservis, Plemko a Natural. Perspektivně nelze vyloučit i zájem chovatelských firem, které 

se snaží výběrem jalovic tlumit zdravotní problémy chovů. 
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V případě následně vyvíjené genotypovací soupravy pro distribuci do dalších servisních 

laboratoří se předpokládá zájem z několika specializovaných laboratoří, etablovaných k dnešnímu dni 

na českém trhu (Genomia, Lemko, SVÚ). Na druhou stranu lze počítat s vyšším počtem souprav pro 

jednotlivá pracoviště. 

Cestou ke zvýšení zájmu ze strany šlechtitelů a chovatelů je určitě snížení cenových nákladů při 

zvýšení či udržení počtu testů v jedné sadě. V tomto směru probíhá současný vývoj konečné formy 

soupravy. Za výrazně konkurenceschopné náklady lze považovat cenu za jeden test pod 50 Kč. 

4. Forma marketingové komunikace 

Základním předpokladem pro využití sady je dobrá informovanost uživatelů. K ní by mělo dojít 

mj. v důsledku spolupráce se svazy chovatelů (SCHČSS, ČMSCH). Budou zajišťovány prezentace na 

akcích pořádaných chovatelskými svazy. Možnosti cílené genetické diagnostiky budou osvětleny 

prostřednictvím publikací v odborném tisku ("Náš chov") a dále na odborných výstavách. Již dnes je 

plánována prezentace a odborný seminář na téma genotypizace u hospodářských druhů na výstavě 

Techagro 2018. 

Informace budou také šířeny a zprostředkovány přes internetové stránky VÚŽV, kde bude 

umístěna nabídka provádění testů v laboratořích VÚŽV (v rámci již existující „Služby chovatelům“), 

nabídka dodávek souprav, a také základní informace k účinku testovaných genů. Bude tak rozšířena 

dosavadní nabídka genotypovacího servisu pro chovatele. 

Informační kampaň o genotypovacím servisu lze zahájit po dosažení dílčí ochrany produktu 

pomocí dvou podaných užitných vzorů.  

Návrh a tisk informačních letáků bude zajištěn v oddělení dokumentace a propagace VÚŽV. 

5. Podpora prodeje koncovým uživatelům 

Zájem provozovatelů genotypovacích servisů o zařazení sady imunitních genů do nabídky je 

určen zájmem ze strany chovatelů a šlechtitelů. Proto budou využity internetové stránky VÚŽV 

(komerční servis „Služba chovatelům“), bulletiny jednotlivých svazů chovatelů skotu. Budou 

zajišťovány prezentace na akcích, pořádaných chovatelskými svazy. Předpokládá se prezentace na 

výstavách, jako je Techagro a Země živitelka v r. 2018. S nabídkou genotypovacího servisu budou 

osloveny jednotlivě plemenářské firmy v ČR a významné chovatelské podniky. 

6. Kvantifikace přínosů 
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Ve šlechtění skotu vedle genomické selekce, zaměřené na užitkovost, přetrvávají požadavky na 

cílené šlechtění na zdravotní znaky. Možnost vstoupit do tohoto procesu se soupravou pro exaktní 

určení genových variant by měla vést ke zlepšení zdravotního stavu produkčních populací ČESTR a 

dalších mléčných plemen. 

Výběr genotypovaných variant imunitních genů by měl pozitivně ovlivnit výskyt onemocnění 

vemene, pomalá mykobakteriální onemocnění, virové průjmy a další podle uváděných asociací 

sledovaných markerů. Měl by se tak zlepšit welfare zvířat a zvýšit produkční dlouhověkost. 

Dlouhodobě je významná větší stabilita chovů při epizootiích. V nepřímé úměře s genetickou 

odolností je spotřeba antibiotik, přičemž dlouhodobým cílem ve strategii Ministerstva zemědělství je 

její redukce.  

Ztráty způsobené infekčními chorobami na mléčné produkci byly hodnoceny v projektu 

QJ1210301 MZE. V samotné populaci ČESTR lze ekonomický přínos při zvýšení mléčné produkce o 

1% po snížení infekčních chorob odhadnout jako zvýšení ročních tržeb o 70 mln Kč. Vzhledem k 

podílu exportu kolem 20% by se zlepšení zdravotního stavu domácích populací projevilo i zde. Při 

objemu kolem 7 miliard Kč by zvýšení exportu o 0,1%, což odpovídá 1% snížení zdravotních ztrát, 

znamenalo zvýšení o 7 mln Kč ročně. 

I když je plemenná hodnota pro zdraví vemene zahrnuta do selekčních indexů (Zavadilová L. et 

al., Czech J. Anim. Sci. 56:251, 2011), cílený výzkum faktorů infekční odolnosti by měl přinést další 

zefektivnění šlechtění. 

7. Forma komercionalizace 

Po zápisu podaných užitných vzorů bude zprovozněn genotypovací servis v rámci „Služby 

chovatelům“ VÚŽV, předpoklad je do konce roku 2017.  

Distribuční forma, kterou by měla být genotypovací souprava pro vybranou sadu genových 

variant, by měla být uvedena na trh v prvním pololetí 2018. 

Pilotní série souprav (20 – 30 ks) bude připravena pro prezentaci výrobku. Příprava dalších 

souprav již bude vycházet z konkrétních objednávek. Vzhledem k možnosti jak zhotovení soupravy, 

tak i laboratorního využití ve VÚŽV není předání produktu komerční laboratoři na základě licenční 

smlouvy či prodeje patentu nezbytné. 

8. Předpokládaný výnos 

Původní kalkulace v návrhu projektu za test jednoho genetického polymorfismu u jednoho zvířete 

byla 100 – 200 Kč, pokud není uvažována cena laboratorní práce, odpisy a režie. Upřesněná kalkulace 
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v současné době vede k částce materiálových nákladů 60,- Kč na jeden test prováděný na pracovišti 

VÚŽV. 

Cena testů prováděných pomocí distribuční soupravy bude navýšená o další materiál a pracovní 

kroky, nicméně u servisní laboratoře by použití hotové soupravy mělo na druhé straně vést k úspoře 

úkonů a času. Při počtu 24 testovaných genů se jedná o částku kolem 2.000,- Kč/soupravu, což 

odpovídá původní kalkulaci. Pokud by se podařilo dosáhnout genotypování 5% populace plemene 

ČESTR každý rok, jedná se o cca 700 souprav. Marže by se mohla pohybovat kolem 5% ročně.  

I když s uvedením produktu na trhy jiných zemí (Rakousko, Německo, Ukrajina aj.) se původně 

nepočítalo, zvýšení zájmu o genotypování přímo na zdravotní znaky, ke kterému celosvětově dochází, 

tuto možnost znovu otevírá. Vstup na rakouský a německý trh by byl usnadněn sjednoceným 

systémem sběru dat (od r. 2009) pro šlechtění plemen skotu české strakaté, fleckvieh a montbelliard. 

9. Časový plán 

 Do konce roku 2017: zařazení genotypovacích reakcí na geny infekční imunity skotu do 

„Služby chovatelům“ VÚŽV (po zápisu podaných užitných vzorů) a provedení konečné 

kalkulace nákladů.  

 Po podání a zveřejnění patentové přihlášky na distribuční formu soupravy 

genotypovacích reakcí (do termínu výstavy Techagro, 8.-12.4.2018) bude zařazena 

nabídka soupravy na stránky VÚŽV, bude provedena konečná kalkulace nákladů. 

 V rámci plánované expozice a semináře na výstavě Techagro 2018 bude oslovena 

odborná veřejnost s informací o možnostech genotypování na infekční rezistenci, 

 Do konce roku 2017 – dokončení validace všech prověřovaných genetických markerů 

v sledované domácí populaci mléčného skotu. 

 V průběhu roku 2018: pokračování propagační kampaně podle plánu. 

 V letech 2018 – 2027: průběžná aktualizace produktů podle technického vývoje v oboru a 

do ukončení ekonomické rentability z pohledu uživatelů. Vzhledem k prudkému vývoji 

v oblasti genomiky a genotypování lze očekávat zásadní změnu v horizontu pěti let, i 

když není vyloučeno, že i zjednodušené platformy se budou prosazovat vedle 

vysokokapacitních přístupů. Při technickém upgradu bude třeba nadále udržet 

kompetitivní výhody připravovaného produktu, kterými by se měly stát přizpůsobení 

genetické struktuře a infekčním faktorům u domácích chovů, nízké náklady a časová 

spotřeba. 


