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1.  Představení předmětu komercionalizace 

Předmětem komercionalizace bude licenční smlouva na využívání užitného vzoru číslo zápisu 32 488 
Aktivní drbadlo, který je majetkem VÚŽV,v.v.i. Praha Uhříněves a v rámci projektu byl na jeho 

základě vytvořen a ověřen prototyp. 

2. SWOT analýza 

Silné stránky (Strenghts) 

 Produkt je svým vratným pohybem unikátní v kategorii aktivních drbadel pro skot. 

 Při tvorbě výsledku se vycházelo z testování drbadla v provozních podmínkách.  

 Výrobek je právně chráněn formou užitného vzoru. 

Slabé stránky (Weaknesses ) 

 Malé zkušenosti s kontrolou dodržování licenčních podmínek.. 

  Ústav nemá dostatečné lidské zdroje pro marketingovou komunikaci. 
 

Příležitosti (Opportunities) 

 Vliv ekologických aktivistů na změnu legislativy, která by směřovala k snížení spotřeby 

plastů. 

 Již probíhající spolupráce s potenciálními výrobci. 

 Možnost ovlivnění koncových uživatelů a tím vytvořit poptávku u výrobců. 

 

 Hrozby (Threats) 

 Ztráta koncových uživatelů (další omezení chovů) 

 Snížení cen náhradních kartáčů u současně používaných modelů 

3. Identifikace trhu 

Trh představují vzhledem k tomu, že není plánována výroba a přímá distribuce ke koncovým 

uživatelům, výrobci stájových technologií. V ČR se především jedná o společnost KAMÍR a 

Co spol. s r. o. která je dodavatelem kartáčů, jež jsou základem aktivní plochy drbadla, 

Farmtech a.s., DeLaval, s. r. o. apod. Konkurence na tomto trhu je velká a jakýkoliv 

smysluplná inovace může být konkurenční výhodou. 

 

4. Forma marketingové komunikace  

Marketingová komunikace bude založena především na osobním jednání s výrobci a dovozci 

technologických zařízení staveb pro chov skotu s využitím předchozích kontaktů a zkušeností 

a kontaktů, které má oddělení chovu skotu. Navíc všechny relevantní informace budou 

publikovány v samostatné sekci webových stránek VÚŽV 

 

5. Podpora prodeje koncovým uživatelům 

 Přednáškovou a publikační činností (Náš chov, semináře) 

 Podporou budoucího výrobce při výstavní činností    

 Spolupráce s profesními sdruženími 

 



6. Kvantifikace přínosů  

Navržená technologie je alternativním řešením k dosud používaným elektricky poháněným drbadlům. 

Hlavním přínosem pro koncové uživatele je snížení provozních nákladů za obnovu aktivní plochy. Při 

předpokládané nutnosti obnovy 1x dva roky
-1

 jsou roční náklady u tradičního drbadla 3 000Kč 

(pořizovací cena kartáče je 6 000). Plošné stavebnicové řešení aktivní plochy navrženého aktivního 

drbadla umožňuje snížení nákladů o 50 %, což znamená roční úsporu 1500 Kč. Vzhledem k životnosti 

drbadla 15 let je celková úspora koncového uživatele 22 500 Kč. 

 

7. Forma komercionalizace  

Předpokládá se prodej licenčních práv na využívání užitného vzoru číslo zápisu 32 488 Aktivní 

drbadlo. Licenční smlouva bude obsahovat dvě částky a to pevnou částku za poskytnutí licence a pak 

procentický podíl na prodaných výrobcích. 

 

8. Předpokládaný výnos 

Vzhledem k povinnosti umožnit získání licence všem zájemcům za stejných podmínek, se 

předpokládá přímá prodejní cena cca 10 000 Kč za licenci a pak 2 - 3% podíl na prodejní ceně 

každého kusu. Prodejní cena drbadla pro koncové zákazníky by měla činit něco mezi 30 - 35 tisíc Kč. 

9. Časový plán 

 2020 – prezentace výrobku na popularizačních akcích pořádaných a spolupořádaných 

VÚŽV. Jednání o prodeji s firmou KAMÍR a Co spol. s r.o.  

 2021 - jednání o prodeji výsledku s dalšími výrobci. Aktivní účast na výstavách 

ANIMALTECH a Země Živitelka formou přihlášení do soutěže. Účast na 

chovatelských dnech. 

 2020-2027 – Podpora prodeje formou článků, účastí na seminářích a odborných 

akcích a účast na výstavách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


