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KOMERCIONALIZACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU 

 

1) Předmět komercionalizace 

Předmětem komercionalizace budou především práva k dosaženému výsledku, právně 

chráněným detailům kompletní granulované krmné směsi pro březí a kojící samice 

brojlerových králíků, stejně jako krmné směsi pro výkrm králíků, která dosud nebyla pro 

králíky používaná a jejím novým zdrojem dusíkatých látek je řepkový extrahovaný šrot. 

Listinným materiálem je dokumentace užitného vzoru. 

 

2) SWOT analýza 

Silné stránky 

- Inovativní produkt 

- Atraktivita (nominovaný exponát na zlatou cenu Animal Tech2017) 

- Prodej za cenu obdobnou u běžných krmných směsí 

- Možnost reagovat na ceny a fluktuace cen dovážených proteinových komodit, využitím  

  domácích proteinových zdrojů 

- Výhoda okamžité reakce na možné další budoucí pobídky v rámci společné zemědělské 

  politiky EU z pohledu navýšení osevních ploch pro pěstování domácích proteinových zdrojů 

- Možnost implementace současných trendů ve výživě intenzivně chovaných brojlerových 

   králíků (navýšením fyziologicky významných mastných kyselin v krmné směsi a díky tomu 

   v mateřském mléce) 

- Možnost využívat nabízené krmné směsi také v drobnochovech, kde se zvyšuje spotřeba 

   kompletních granulovaných krmných směsí 

- K dispozici bude právní ochrana 

Slabé stránky 

- Zavedení inovativních krmných směsí jako alternativy stávajících/běžně dostupných směsí 

může vyžadovat delší čas z pohledu důvěry chovatelů      

Příležitosti 

- Expanze na zahraniční trhy 

- Možnost inovace 

- Díky využití domácích proteinových plodin jsou nabízené krmné směsi bez GMO, tzn. 

  možnost využití v režimech živočišné produkce, deklarujících používání krmiv prostých 

  GMO 



Hrozby 

- Stále silná podpora/lobby pro využívání sójových bobů a sójových produktů do krmiv  

  hospodářských zvířat 

- Snaha zastínit enormní závislost celé EU na dovozu proteinových komodit 

- Malý odbyt (pokles stavů králíků, další uzavírání farem z důvodu nízké výkupní ceny 

  králíků v „živém“ a ztráta konkurenceschopnosti) 

- Nezájem výrobců (silný tlak pro využívání dovážených proteinových komodit a stávajících 

   krmných směsí) 

 

3) Identifikace trhu 

Klíčovým zákazníkem budou výrobci krmných směsí, přičemž konečným zákazníkem budou 

chovatelé králíků. Produkt bude nabízen na rostoucím trhu se silnou základnou s přesvědčivou 

zpětnou vazbou ze strany budoucích zákazníků. Trh je charakteristický cenovou konkurencí 

mezi dodavateli. V případě odborné příručky budou koncovým zákazníkem též výrobci 

krmných směsí, chovatelé, studenti, privátní poradci, pedagogové apod. 

 

4) Forma marketingové komunikace 

Receptura krmných směsí bude nabídnuta konkrétním výrobcům (např. fy Sehnoutek a 

synové v.o.s) a propagace bude probíhat též prostřednictvím webových stránek VÚŽV v.v.i. 

Prodej podpoří publikační činnost, prezentace na seminářích, výstavách a přednášková 

činnost v rámci výuky na ČZU, JČU, VFU apod.  

 

5) Podpora prodeje koncovým uživatelům 

Formou častých osobních konzultací s chovateli (již dlouhodobě rozvinutá velmi dobrá 

komunikace na úrovni VÚŽV v.v.i a chovatel), formou poradenství apod. 

 

6) Kvantifikace přínosů 

Nové receptury krmných směsí mohou přinést snížení rizik trávících poruch králíků, 

optimální produkci mléka a tím jeho plnohodnotnou dostupnost pro mláďata, modifikaci 

složení mléka, zlepšení globální konverze krmiva (optimální počet odstavených/prodaných 

jatečných králíků, s odpovídající kvalitou masa).  

Ekonomikou chovu se však farma od farmy liší, v závislosti na mnoha faktorech (zoohygiena, 

reprodukční systém, systém ustájení, úroveň znalostí oboru, použitá genetika (hybridní linie), 

velikost chovu, způsob asanace, velikost roční obměny základního stáda chovných zvířat), a 



tak není možné v případě chovu brojlerových králíků v podmínkách ČR, kvalifikovaně 

odhadnout ekonomický přínos. Nicméně, zkrmováním nabízených inovovaných receptur 

dosáhne chovatel zlepšení v některém z uvedených parametrů užitkovosti, v závislosti na 

kvalitě vlastního chovu. Za určitých (optimálních) podmínek chovu, při zajištění patřičné 

zoohygieny, lze zlepšit konverzi krmiva a tím snížit hranici nákladů na krmivo o 6 – 10 %. 

Předpokládáme proto zájem chovatelů a výrobců krmných směsí o tyto receptury.  

 

7) Forma komercionalizace 

Receptury krmných směsí budou nabízeny a následně prodávaný jednotlivým výrobcům 

krmných směsí v ČR. Výrobci budou vyrábět a distribuovat krmné směsi svým koncovým 

zákazníkům, tj. chovatelům. Chovatelům bude nabídnuta nová inovativní krmná směs za cenu 

přibližně stejnou, jako jsou aktuální ceny obdobných krmných směsí na trhu.  

 

8) Předpokládaný výnos 

Z celkového ročního prodaného objemu krmné směsi bude placeno VÚŽV v.v.i od prodejce 

provize z prodejní ceny ve výši 2%. Vše bude upravovat licenční smlouva. Součástí 

požadavku na prodejce bude nutnost uvádět na obal krmné směsi „ Vyvinuto ve VÚŽV v.v.i. 

Praze Uhříněvsi“.  

 

9) Časový plán 

2017 – 2018: Jednání o prodeji výsledku, termín zahájení bude určovat doručení dokumentace 

o právní ochraně, případně nabytí právní moci. 

2018 – 2027: Kontrola výroby a doplatků.  

 

 

 


