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Editorial

Už před stovkami let bylo jasné, že k výsledkům bádání a novým myšlenkám je
potřeba přistoupit tak, aby měl z jejich
eventuálního užívání dalšími stranami
prospěch i sám autor. Tak vznikly systémy na ochranu duševního vlastnictví,
které tvůrcům a badatelům zajistily případnou odměnu i novou motivaci k dalšímu tvoření, a zemím, které je zaváděly,
místo na pomyslném technologickém
vrcholu. Od našich předků jsme tak nezdědili jen spoustu užitečných vynálezů
a autorských děl, ale také časem prověřené způsoby efektivní ochrany našeho duševního vlastnictví, které ve své upravené
a sofistikovanější podobě fungují dodnes.

Slovo pro…
Word from…
Mgr. Markétu Vlasákovou,
Ph.D., manažerku duševního
vlastnictví CTT MU
Mgr. Markéta Vlasáková, PhD
intellectual property manager
at TTO MU

Na Masarykově univerzitě vznikají tisíce
skvělých nápadů, a proto se zde využívání
systémů ochrany duševního vlastnictví
stalo běžnou praxí. S procesní stránkou
ochrany původních myšlenek, jako je
například zápis ochranné známky nebo
patentu do rejstříků, s ochranou důvěrných informací, know-how, obchodního
tajemství a aj., pomáhá vědcům Centrum
pro transfer technologií MU už 15 let.
Za tu dobu jsme se mohli už nesčetněkrát ujistit o tom, že duševní vlastnictví
je jedním z největších pokladů, které
univerzita má, a jeho ochrana těmi
správnými nástroji přináší ve výsledku
profit celé společnosti. O tom, že chránit
duševní vlastnictví má smysl, se můžeme
sami přesvědčit i díky pěkným příkladům na následujících stránkách. ●

Even hundreds of years ago, it was clear
that results of research and novel ideas
need to be approached in such a way that,
should they be used by other people, they
bring benefit also to the author. That is why
systems of intellectual property protection
were put in place that ensured the scholars and researchers would be remunerated and motivated to keep inventing.
At the same time, they earned the countries that introduced them a position at
the technological forefront. Our ancestors
gave us not only many useful inventions
and original works but also time-tested
methods of efficient intellectual property
protection that serve us to this day, be it
in a slightly modified and refined form.
There are thousands of great ideas emerging
at Masaryk University. That is why using
systems of intellectual property protection
became common practice. For more than
15 years, the Technology Transfer Office
of MU has been helping scientists with
the procedural side of IP protection such
as trademark registration, patent applications, protection of classified information,
know-how, trade secrets, etc. During that
time, we had countless opportunities to
assure ourselves of the fact that intellectual
property is one of the university’s greatest
treasures and by protecting it with the right
set of tools we bring profit to the entire
society. The following pages can serve as yet
another proof that protecting intellectual
property is indeed a worthy endeavour. ●

Interface
Newsletter Masarykovy univerzity s pololetní periodicitou. Prosinec 2020.
Vydává Masarykova univerzita, CTT.
Sídlo vydavatele: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Evidenční číslo: MK ČR E 18490 ISSN: 1803–5248 | Náklad 2000 ks

Masaryk University Newsletter of biannual publication periodicity. December 2020.
Published by Masaryk University, TTO.
Seat of publisher: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Circulation 2000 copies

Šéfredaktor: Eva Janouškovcová | Redaktor: Ondřej Franek | Sazba: Jakub Vémola
Foto: Ondřej Franek, Martin Indruch, Zora Grossmannová, archivy MU a Enantis
Foto na obálce: Zora Grossmannová | Překlad: Jakub Vémola
Tisk: Tiskárna Knopp s. r. o.

Editor-in-chief: Eva Janouškovcová | Editor: Ondřej Franek | Setting: Jakub Vémola
Photo: Ondřej Franek, Martin Indruch, Zora Grossmannová, archives of MU and Entantis
Cover photo: Zora Grossmannová | Translation: Jakub Vémola
Printed by: Tiskárna Knopp s. r. o.

Kontakty: tel.: +420 549 49 8016 | e-mail: ctt@ctt.muni.cz | www.ctt.muni.cz

Contact: tel.: +420 549 49 8016 | e-mail: ctt@ctt.muni.cz | www.ctt.muni.cz

aktuality

|

news

Univerzitní spin-off firma se zaměří na vývoj nových léků proti rakovině
University Spin-Off to Focus on New Cancer Drugs Development

Novou spin-off společnost pod
názvem CasInvent Pharma, a.s.
založila v prosinci 2020
Masarykova univerzita ve
spolupráci s investičním partnerem i&i Prague, s.r.o. s cílem
umožnit další vývoj nových
sloučenin, které by se mohly
uplatnit coby léčiva na některé

typy leukémií, lymfomů a solidních nádorů. Výzkumu
a vývoji těchto látek se dlouhodobě věnují výzkumné skupiny Vítězslava Bryji a Kamila
Parucha z Přírodovědecké
fakulty MU. Díky nově založené
společnosti mohou dokončit preklinickou fázi vývoje
potenciálních léčiv a posunout
testování nejnadějnějších
sloučenin do fáze klinického
testování. „Hlavním důvodem
pro založení spin-off společnosti je skutečnost, že jde v podstatě o jedinou možnost, jak
tuto technologii ve stále rané
fázi výzkumu komercializovat
a posunout výzkum do fáze,
kdy bude zajímat velké investory z okruhu farmaceutických

Na univerzitě proběhl průzkum
o transferu technologií
Technology Transfer Survey Carried Out
at the University
Na podzim spustila Masarykova
univerzita mezi svými zaměstnanci průzkum týkající se
transferu technologií a znalostí.
Dotazníkové šetření, na kterém
výzkum stojí, cílil na akademické a vědecké pracovníky a studenty doktorských studijních
programů. U respondentů měl
průzkum za úkol zjistit jejich
představy o praktickém využití výsledků vědy a výzkumu,
o komerční spolupráci nebo
názor na to, jak je téma komercionalizace pokryto ve výuce.
Průzkum zabývající se transferem technologií a znalostí na
univerzitě neprobíhal poprvé,
podobné šetření se uskutečnilo
před deseti lety. Data z letošního ročníku pomohou zmapovat
vývoj v povědomí o transferu
technologií a univerzitě lépe
nastavit nástroje podpory
výzkumu s výsledky uplatnitelnými v praxi. Podrobné informace o průzkumu naleznete na
www.ctt.muni.cz/
pruzkum2020. ●

In the autumn, Masaryk
University carried out a survey
among its employees regarding technology and knowledge
transfer. The questionnaire on
which the survey was based
aimed at academic staff, scientists and doctoral students.
The survey focused on the respondents’ idea of practical
application of research results,
commercial cooperation and
their opinions on how commercialization is incorporated into
the curriculum. This was not
the first technology and knowledge transfer survey carried out
at the university – a similar one
was conducted ten years ago.
The data from this year’s survey
will help to map out the changes
in the awareness and knowledge of technology transfer at
the university and enhance
the tools to support research
with applicable results. More
information can be found on
www.ctt.muni.cz/
pruzkum2020 ●

společností,“ popsala ředitelka
Centra pro transfer technologií
MU Eva Janouškovcová důvody
pro založení spin-off v podobě
akciové společnosti, ve které
má univerzita svůj podíl. ●
In December 2020, a new spinoff, CasInvent Pharma, a.s., was
founded by Masaryk University
in cooperation with its investment partner, i&i Prague, s.r.o.,
to aid the development of
new compounds that could be
used to treat certain types of
leukaemia, lymphomas and
solid tumours. The research and
development of these compounds has been carried out
for a long time by the research
groups of Vítězslav Bryja and

Kamil Paruch from the Faculty
of Science. Thanks to the newlyestablished company, they can
complete the pre-clinical phase
of the development of these
potential drugs and move on to
clinical trials of the most promising compounds. “The new
spin-off was founded mainly
because it is the only way to
commercialize this early-development technology and advance
the research to such state that it
attracts the attention of the big
investors from the pharmaceutical industry,” says the director
of Technology Transfer Office,
Eva Janouškovcová on account of
the reasons that led to the foundation of this new spin-off
the university has a share in. ●

Enantis uzavřel licenční smlouvu na výrobu
stabilizovaného růstového faktoru FGF2
Enantis Concluded Licensing Agreement for
Production of FGF2 Stabilized Growth Factor

První biotechnologická spin-off
firma Masarykovy univerzity Enantis uzavřela licenční
smlouvu s předním světovým
distributorem produktů pro
vědu a výzkum. Díky tomu se
zvýší objem výroby fibroblastového růstového faktoru pod
názvem FGF2-STAB, který je
chráněn evropským patentem,
a dostane se tak do laboratoří
celého světa. Růstový faktor
mohou vědci využívat pro
práci s kmenovými buňkami,
při buněčných terapiích nebo
léčbě těžce se hojících ran.
Příjmy z jeho prodejů poplynou
i Masarykově univerzitě. ●

The first Masaryk
University’s biotech spin-off,
Enantis, concluded a licensing
agreement with a renowned
global distributor of science
and research-oriented products. This will increase the production volume of the fibroblast growth factor FGF2-STAB
protected by a European
patent so that it can reach
laboratories all over the world.
The growth factor can be
used in stem cell research,
cell therapy or treatment of
chronic wounds. The income
from the sales will go to
Masaryk University as well. ●
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Přístroj může sloužit k odhadu, jak dlouho dokáží
piloti vydržet zátěž ve stresových situacích.
The device can estimate how long a pilot will be
able to withstand pressure in stressful situations.

Spin-off Masarykovy univerzity
vyvíjí přístroj na měření stresu
Masaryk University Spin-Off
Developing Stress-Measuring Device
Text Ondřej Franek, foto archiv MU
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Nově vzniklá spin-off společnost Masarykovy univerzity
s názvem Entrant s.r.o. dokáže pomocí inovativní
termodynamické metody a vyvíjeného přístroje objektivně
a neinvazivně monitorovat stres v oborech, kde hraje stresová
zátěž klíčovou roli. Se spin-off společností spolupracuje
několik partnerů, mezi které patří například i Evropská
kosmická agentura. Přístroj na měření stresu by v budoucnu
mohl pomoci nejen pilotům, vojákům a astronautům,
uplatnění by mohl nalézt i v oblasti urgentní medicíny.
The newly-formed spin-off company of Masaryk University,
Entrant s.r.o., can monitor stress levels in an objective
and non-invasive way using an innovative thermodynamic
method and a special device they are developing. This is
especially useful for jobs where performing under stress is
key. Among its several partners is, for example, the European
Space Agency. In future, the stress-measuring device
could help not only pilots, soldiers and astronauts but
also those working in the field of emergency medicine.
Na stres reagujeme každý jinak, různé
stresové situace mají na naše tělo různý
dopad, a navíc je definic snažících se stres
charakterizovat velké množství. Stres,
který můžeme pociťovat v práci nebo
v napjatých situacích, je ale jen jednou
částí celkového fyziologického stresu, se
kterým se potýkáme každý okamžik našeho života. Neustále na nás působí nespočet
fyzikálních, chemických a biologických
stresových faktorů, které stres vyvolávají.
Na otázku, zda daný jedinec dobře zvládá

bude možné vyhodnotit vliv stresové
zátěže na člověka v různých situacích
na základě uvolněné entropie lidského
těla (SEL – Stress Entropic Load), fungující jako obecný ukazatel stresu, vznikl
v laboratořích výzkumného týmu Julie
Dobrovolné z Přírodovědecké a Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity. Rovnice
pro výpočet SEL pracuje s celou řadou
proměnných. Pro účely výpočtů stresu
vyvinul tým vědců v čele s Dobrovolnou
přístroj, který adaptační náklady organis-

„Nové zařízení na měření stresu by v praxi
mohlo nalézt široké uplatnění.“

stresové situace, nebylo dosud možné
odpověď, protože neexistovala koherentní
metoda, která by umožňovala stres zcela
a objektivně změřit. Dosavadní stresové
teorie totiž skončily poznáním, že stresové
faktory nelze přesně determinovat a nelze
tak stres konkrétně vyčíslit, protože se
měření často opíralo o nepřímé fyziologické proměnné, které jsou výrazně
ovlivňovány např. fyzickou aktivitou. Díky
novému přístupu však vznikla technologie, která stres dokáže vyčíslit objektivně.
Světově unikátní nápad na vytvoření termodynamického postupu, pomocí kterého

mu na stres v konkrétní situaci umožňuje
sledovat. Přístroj je v podstatě sada čidel
snímající několik hodnot standardních
fyziologických parametrů, jako je přijatý
a uvolněný kyslík, oxid uhličitý, vlhkost
vzduchu, teplota těla a další. Naměřené
adaptační náklady pak mohou proporcionálně odpovídat stresové reakci těla, a je
tak možné rozlišit reakci těla vzniklou
adaptací. Zařízení na měření stresu by
v praxi mohlo nalézt široké uplatnění.
Může sloužit k odhadu, jak dlouho dokáží
vojáci, hasiči, piloti nebo astronauti vydržet zátěž v krátkodobých stresových situacích, v medicíně by se mohl zase přístroj
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uplatnit při pomoci na anesteziologicko-resuscitačních odděleních k určování
vhodné teplotní manipulace s pacientem.
Ochlazení či zahřátí pacienta totiž může
mít vliv na jeho budoucí prognózu.
Protože chtěl výzkumný tým tuto inovativní technologii dál rozvíjet a posunout
ji do aplikační sféry, byla technologie
nejprve patentově ochráněna. Následně
byla založena nová spin-off společnost
Masarykovy univerzity Entrant s.r.o.,
která se na práci s tímto algoritmem a na
vývoj zařízení pro měření stresu specializuje. „Aby mohla nově vzniklá spin-off
společnost využívat duševní vlastnictví,
které vzniklo na univerzitní půdě, podepsala univerzita se společností Entrant
s.r.o. licenční smlouvu, která ošetřuje nakládání s konkrétním nehmotným majetkem univerzity. Ze smlouvy také vyplývá,
jak velký podíl z případných výnosů v budoucnu univerzita obdrží,“ nastínil postup přenosu know-how z univerzity do
společnosti Entrant Radoslav Trautmann,
vedoucí oddělení transferu technologií CTT na Masarykově univerzitě.
O tom, že je v současnosti o téma měření
stresu velký zájem, svědčí i investice,
které spin-off společnost brzy po svém
vzniku získala. Jedním z partnerů, který
na technologii spolupracuje, je například Evropská kosmická agentura, která
do společnosti investovala do 14 dní od
vytvoření jejího business plánu, a která
v měření stresu u astronautů v zátěžových situacích vidí velký potenciál.
S kosmickou agenturou vědci nespolupracují poprvé, prvotní měření totiž
probíhala pomocí softwaru, který jim
zapůjčila americká NASA. Další cesta
unikátní technologie pro měření stresu
vedla do programu kosmického inkubátoru ESA BIC Brno, jehož garantem je
Jihomoravské inovační centrum. Program
podporuje začínající firmy v oblasti
využití kosmických technologií, systémů
a družicových dat a vývoje technologií
pro využití v kosmickém průmyslu.
V přípravě celé spolupráce mezi univerzitou a investory sehrála důležitou
roli firma UNICO.AI, která se na výhodné a transparentní propojování
akademické sféry s firmami specializuje. UNICO.AI stála u zrodu více
než 5 spin-off společností z různých
koutů světa a pomohla jim získat přes
milion eur pro výzkumné účely.
Společnost Entrant s.r.o. vznikla v říjnu
2020 jako jedna ze spin-off Masarykovy
univerzity. Spin-off je firma založená za
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účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity do formy produktu nebo
služby uplatnitelné na trhu. Většinou jde
o malé a střední firmy, na jejichž činnosti
se obvykle podílejí i původci duševního
vlastnictví. Společnost se naopak může
s univerzitou dohodnout na využívání
jejích laboratoří či poskytování služeb.
Pokud firma nedisponuje dostatečnými
prostředky pro uskutečnění vlastních
investičních záměrů, nabízí se pohodlnější možnost vstupu pro investory. ●
We all react to stress differently, various stress-inducing situations affect
our bodies in a different way; moreover,
there are many definitions attempting
to characterize stress. The stress we may
feel at work or in tense situations is but
a single part of the physiological stress
we’re battling every single moment of

our lives. We’re under a constant barrage of physical, chemical and biological factors that induce stress. So far,
the question of whether someone was
coping with stress well was impossible
to answer because there was no coherent
method that would allow us to measure
stress in an objective manner. All stress
theories so far arrived at the conclusion
that stress factors cannot be accurately
determined and stress cannot be quantified because they were often based on
measuring indirect physiological variables that are strongly influenced e.g. by
physical activity. Thanks to this new
approach, a new technology was developed that can measure stress objectively.
The unique idea of a thermodynamic
method which could be used to measure
the effects of stress on a person in various

Feature

the adaptation. The stress-measuring
device should find many practical applications. It can be used to estimate
how long soldiers, firemen, pilots or
astronauts can endure under pressure in
short-term stress-inducing situations.
In healthcare, the device could help in
intensive care units to manage patients’
temperature. Reducing or increasing the patient’s body temperature can
significantly influence their prognosis.

technologies for the space industry.
The cooperation between the university and the investors was set up with
the aid of UNICO.AI – a company that
specializes in connecting universities
with private companies in a transparent a mutually beneficial way. UNICO.AI
helped to establish more than 5 spin-off
companies from all over the world
and helped them to get over one million Euro for research purposes.

Because the research team wanted to
further develop this innovative technology and put it into practice, the technol-

Entrant s.r.o. was founded in
October 2020 as one of Masaryk
University’s spin-offs. A spin-off is

“The new stress-measuring device is expected
to have many practical applications”

Podpis licenční smlouvy ošetřující nakládání
s nehmotným majetkem univerzity
Signing of the Agreement negotiating treatment
of the university‘s intangible assets

situations based on the entropy produced by the human body (SEL – Stress
Entropic Load) as a general stress
indicator was conceived in the laboratories of Julie Dobrovolná’s research team
at the Faculties of Science and Medicine
at Masaryk University. The SEL equation
has many variables. To calculate stress
using this method, the team of scientists
led by Ms Dobrovolná developed a device
which allows them to monitor the organism’s response to stress in any specific
situation. This device is basically a set
of sensors detecting several values of
standard physiological parameters such
as oxygen consumed and released, carbon
dioxide, humidity, body temperature,
etc. The measured adaptation costs then
correspond with the body’s stress reaction; This makes it possible to identify
which bodily reactions were induced by

ogy was patented first. Subsequently,
a new Masaryk University spin-off,
Entrant s.r.o., was founded that specializes in developing the stress measuring device and the algorithm behind
it. “For the new spin-off to be able to
use the university’s intellectual property, a licensing agreement was signed
between Entrant and the university that
regulates the treatment of the university’s intangible property. The agreement also defines the university’s share
of any potential profits,” says the head
of the technology transfer division
of TTO, Radoslav Trautmann, on account of the transfer of know-how from
the university to the Entrant company.
The fact that measuring stress is drawing a lot of attention is proven by
the investments the spin-off attracted
soon after being established. One of
the partners co-developing the new
technology is the European Space
Agency who invested in the company
just 14 days after its business plan was
created. The agency sees great potential in measuring the levels of stress in
astronauts under pressure. This is not
the first time the scientists are collaborating with a space agency. First measurements were carried out using NASA
software. The unique stress-measuring
technology found its way also to the ESA
BIC Space Incubator programme at
the South Moravian Innovation Centre.
The programme supports young companies that use space technologies,
systems and satellite data or develop

a company started in order to utilize
and develop university’s intellectual
property into the form of a marketable
product or service. Spin-offs are mostly
small or medium-sized companies that
usually collaborate with the originators
of the intellectual property they use.
These companies can also make arrangements with the university to use its laboratories or other services. In case a company does not have sufficient funding to
realize its own investment plan, there is
an easy way for investors to join in. ●

Společnost dokáže měřit stres v reálném čase bez odběru vzorků krve,
slin atd. Její unikátní termodynamická
metoda pracuje s běžně měřitelnými
proměnnými, na jejichž základě je
schopna určovat přímo a objektivně
hladinu stresu.
The company can measure stress in
real-time without taking any blood
samples, saliva etc. Their unique
thermodynamic method works with
readily measurable variables based
on which it is possible to directly and
objectively measure stress levels.
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Založení spin-off vyžaduje odvahu,
na oplátku přináší nové příležitosti, kolegy
a nesmírnou satisfakci, říká Julie Dobrovolná.
Starting Spin-Off Requires Courage but It
Brings New Opportunities, Colleagues and
Great Satisfaction, says Julie Dobrovolná.
Text Ondřej Franek, foto Zora Grossmannová
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Julie Dobrovolná působí na Přírodovědecké a Lékařské
fakultě MU, je autorkou několika stovek publikací ve
vědeckých časopisech, spolupracuje s mnoha renomovanými
univerzitami v zahraničí a je nositelkou řady vědeckých
ocenění. V roce 2020 byla zvolena jednou z tváří evropské
kampaně #EUwomen4future. Je také hlavní výzkumnicí
v nedávno vzniklé spin-off společnosti Masarykovy univerzity
s názvem Entrant s.r.o. zaměřující se na měření stresu
pomocí unikátní termodynamické metody. Spin-off mimo
jiné spolupracuje s Evropskou kosmickou agenturou.
Julie Dobrovolná works at the Faculties of Science and
Medicine. She has published hundreds of papers in science
journals, collaborates with many a renowned university
abroad and has received many scientific awards. In 2020,
she was voted one of the faces of the #EUwomen4future
campaign. She is also the head researcher of the newlyestablished Masaryk University spin-off, Entrant s.r.o.,
which focuses on measuring stress by means of a unique
thermodynamic method. The spin-off collaborates,
among others, with the European Space Agency.
Co bylo potřeba před založením
spin-off z pozice vědce udělat?
Z praktického hlediska bylo před založením naší spin-off potřeba s univerzitou
vypořádat ochranu duševního vlastnictví
a vydefinovat, kdo bude ve vznikající
společnosti zodpovědný za byznys, protože
já i můj vědecký kolega Petr Lenárt vidíme
naši silnou stránku ve vědecké části
tohoto projektu, nikoli v té obchodní.
Naše technologie je zcela unikátní a nikdo
na světě s podobnou technologií nepracuje, takže jsme se při zakládání spin-off

procesy z oblasti duševního vlastnictví a praktického fungování komerční
společnosti. Největší problém pro nás
však představovalo vydefinování konkrétního typu výrobku, ke kterému budeme
směřovat. Jako vědci spíše vytváříme
teoretické postupy a uvažujeme určitým
způsobem, který se od způsobu přemýšlení
v oblasti vývoje aplikovaných řešení liší.
Myslím, že tato změna pohledu na věc ale
byla nakonec prospěšná, a náš výzkum
se výrazně posunul směrem k prakticky
využitelným technologiím a výrobkům.

„Výzkum bychom měli dělat s vidinou konkrétního
přínosu pro jedince či společnost.“
nemohli podobnou společností inspirovat.
Na jednu stranu to byla komplikace, na tu
druhou to byl velmi krásný pocit, zjistit,
že se zabýváme nepředpojatým bádáním
a vytvářením něčeho nového. S byznysovou stránkou nám pomohla univerzita
a náš partner UNICO.AI, který nás podporuje z hlediska obchodních procesů, se kterými jako vědci nemáme velké zkušenosti.
Co bylo při zakládání spin-off nejtěžší?
Očekávali jsme, že nejvíce budeme
bojovat s administrativně-legislativními

V čem vám založení spin-off pomohlo?
Jednou z primárních motivací pro založení spin-off bylo hledání nových technických partnerů, kteří přispějí k dalšímu
posunu ve vývoji našeho výrobku. I když
jsme měli na začátku k dispozici průzkum
trhu, obávali jsme se, že o naši technologii nebude zájem. Po založení spin-off
jsme partnery v oblasti průmyslu nalezli
překvapivě rychle a další stále nacházíme.
Založení spin-off podpořilo i orientaci
na konkrétní výrobky a přineslo odpověď
na otázku, jak mají finální výstupy našeho

Interface

|

09

Rozhovor

|

interview

výzkumu vypadat, více přemýšlíme nad
aplikovatelností výsledku naší vědecké
činnosti a nad praktickou užitečností pro
koncového uživatele. Naučili jsme se také
mluvit jazykem, který je srozumitelný
pro kolegy z průmyslové sféry. Založení
spin-off společnosti sice vyžaduje odvahu,
na oplátku ale přináší nové příležitosti, nové kolegy a nesmírnou satisfakci.
Entrant se pro nás stal mementem, které
nám připomíná, že výzkum bychom měli
dělat s vidinou konkrétního přínosu pro
jedince či společnost. Myslím, že spin-off
nám přinesl i větší sebedůvěru, protože vidíme, že má náš výzkum smysl a je
o naši práci zájem i ze strany průmyslu.
Jak vznikla spolupráce s Evropskou
kosmickou agenturou?
Spolupráce s ESA organicky vyplynula
z postupu při testování prototypu našeho
měřicího zařízení. K navození stresové
situace jsme u subjektů používali software WinsCAT, který nám zapůjčil kolega
prof. Gabriel de la Torre ze španělské
Universidad Cadíz. Tento software se používá i v rámci přípravy astronautů, takže
jsme začali blíže zkoumat naše možnosti
v oblasti kosmického výzkumu. Formálním
stvrzením spolupráce s ESA pak bylo získání grantové podpory v rámci inkubátoru
ESA BIC, kde se naší společnosti podařilo
získat podporu na konstrukci prototypu
měřicího zařízení a s ESA BIC nyní intenzivně komunikujeme. Oblast kosmického
výzkumu je velmi perspektivní a z hlediska fyziologie, jako mé primární expertizy,
je to vlastně velmi logické napojení.
Jaká je představa o finálním
produktu společnosti?
Momentálně má společnost Entrant
s.r.o. dvě výzkumná ramena, která směřují ke dvěma typům výrobků. Rameno
Space směřuje k finalizaci výroby prototypu nositelného měřicího zařízení pro
sledování stresu v mobilních scénářích,
jako je testování příslušníků ozbrojených
složek nebo vysokozátěžových profesí
typu pilot. Druhým ramenem je Health,
které směřuje k využití naší technologie
v podmínkách péče o kriticky nemocné
pacienty. Zde bude finálním výrobkem
hardware se souvisejícím softwarem, který
bude umožňovat napojení našich měřicích čidel na další součásti nemocničního
vybavení, ideálně na ventilátory a sítě
nemocničního informačního systému. ●
What did you need to do as a scientist
before the spin-off could be formed?
From a practical point of view, it was
necessary to discuss with the university
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the issue of intellectual property protection and determine who will be responsible for the business part of the new
company because neither I nor my
colleague Petr Lenárt considers the business part our strong suit. Our job is to
take care of the science part. Our technology is entirely unique; no one else in
the world works with a similar technology
so there was no similar company we could
draw inspiration from when establishing the spin-off. On the one hand, it was
a drawback, on the other, it felt great to
find out that we are doing unprecedented
research and creating something entirely new. The business side of things
was taken care of by the university and
our partner UNICO.AI who help us with
business processes with which we do not
have much experience as scientists.
What was the hardest part of
founding the spin-off?
We thought we would struggle mainly
with the administrative and legislative
processes related to intellectual property
and the practical side of running a commercial company. However, the toughest

the applicability of our scientific research and its utility for the end-user.
We have also learned to speak in a way
that is intelligible to our colleagues
from the industry. Starting a spin-off
requires courage; however, in return, it
brings new opportunities, colleagues and
great satisfaction. Entrant has become
a memento of how important it is to do
research with a specific benefit for the society or an individual in mind. I think
the spin-off gave us more confidence as
well because we see that our research has
meaning and there is a lot of interest in
our work on the part of the industry.
How did the cooperation with
the European Space Agency start?
Our cooperation with ESA was a natural result of us testing the prototype of
our stress-measuring device. To induce
stress in our test subjects we were using
the WinsCAT software that was loaned
to us by our colleague Prof. Gabriel de la
Torre from Universidad Cadíz in Spain.
This software is used in astronaut training
as well. That is why we started exploring
our options in space research. The col-

“It is important it is to do research with
a specific benefit for the society in mind”
nut to crack was to define the specific
type of product we would be aiming for.
As scientists, we mostly come up with
theoretical methods and we think in
a certain way that differs from the kind of
thinking required for applicable solutions.
I think that this change of perspective was
successful in the end and our research is
now leaps and bounds closer to practically
applicable technologies and products.

laboration with ESA was then formalized
by the grant support within the ESA BIC
Incubator where our company managed
to get funding for the construction of
the prototype of the measuring device.
Now, we are in close contact with ESA
BIC. The field of space research is very
promising and, from the point of view
of physiology as my primary expertise, this is a very logical connection.

In what ways did founding
the spin-off help you?
One of the primary motivations for establishing the spin-off was looking for new
technology partners that would contribute
to the further development of our product.
Even though at the beginning we carried
out market research, we were afraid that
no one will be interested in our technology.
After establishing the spin-off, finding new
partners from the industry was surprisingly quick and we’re still finding more.
The foundation of the spin-off also
helped us to focus on concrete products
and gave us the answer to the question
of what our research results should look
like. We are now giving more thought to

What is your idea of
the company’s end product?
Entrant s.r.o. currently has two research
branches leading to two different types
of products. The Space branch focuses
on finalizing the prototype of a portable
measuring device to monitor stress in
mobile scenarios such as testing of military
personnel or high-stress jobs such as pilots.
The second branch is Health which aims
at utilizing our technology in the field of
healthcare for critically ill patients. Here,
the end product is a hardware solution with
special software that will allow our sensors
to be connected to other parts of hospital equipment, ideally to ventilators and
hospital information system networks. ●
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The Parc se představil fakultám
The Parc Introduced to Faculties
Text Ondřej Franek, foto archiv MU

Lékařské, Přírodovědecké a nové
Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity se na společném setkání v říjnu
představilo Centrum The Parc, orientované
na aplikovaný farmaceutický výzkum.
Centrum vzniklo na základě iniciativy
a podpory společnosti Zentiva ve spolupráci s partnery z akademické sféry a umožňuje Ph.D. studentům z řad chemických
a farmaceutických oborů získat odbornou
praxi a vypracovat svou dizertační práci
zaměřující se témata farmaceutického
výzkumu od objevu nových pevných
forem aktivních farmaceutických přísad
až po vývoj nových léčivých přípravků.
The Parc vytváří prostředí pro kreativní
a talentované studenty, kteří zakládají
svůj výzkum na skutečných průmyslových
potřebách a pracují pod společným dohledem akademiků a průmyslových vědců.
Cílem centra je nejen vývoj nových
léčiv, ale i urychlení inovací. Veškerý
výzkum se provádí s využitím sofistikované technologické podpory společnosti Zentiva a špičkové akademická
sféry. Centrum buduje prostředí pro

kreativní a talentované studenty, kteří
tak získají teoretické i praktické dovednosti pro budoucí profesní kariéru ve
farmaceutickém výzkumu a vývoji.
Program již přinesl řadu úspěšných
doktorandů připravujících vědecké
publikace a získávajících konferenční
ceny. Mnozí z nich jsou díky zapojení do
aktivit centra v současnosti také zaměstnanci významných farmaceutických
společností. Více informací o programu
naleznete na https://www.theparc.eu/ ●
At the October meeting of the Faculty
of Medicine, the Faculty of Science
and the newly re-established Faculty
of Pharmacy, the Parc Centre presented
itself as an organization oriented at
applied pharmaceutical research.
The centre was established as a result of
the initiative and support of the Zentiva
company in cooperation with academicians; it provides an opportunity for PhD
students of chemistry and pharmaceutics
to gain professional experience and work
on their dissertation theses in the field of

pharmaceutical research ranging from
new, active pharmaceutical compounds to
new drug development. The Parc creates
a great environment for creative and talented students who want to base their research on the actual needs of the industry.
They are supervised by both academicians
and scientists working in the industry.
The aim of the centre is not only to develop
new drugs but also to speed up innovation. All research is carried out using
sophisticated technological support from
the Zentiva company and top academicians. The centre is building an environment in which creative and talented
students will gain theoretical and practical
knowledge for their future careers in pharmaceutical research and development.
The programme has already helped
a number of successful doctoral students
who publish and win conference prizes.
Thanks to being part of the centre, many
of them are currently employed by renowned pharmaceutical companies. More
information about the programme can
be found on https://www.theparc.eu/ ●
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Non Disclosure Agreement v praxi
Non Disclosure Agreement in Practice
V minulém článku věnovanému „MTA“
(Material Transfer Agreement) jsme
vycházeli z premisy, že špičková věda
vyžaduje pohyb, přičemž jsme řešili primárně
pohyb hmotných věcí jako jsou biologické
materiály, vzorky, sloučeniny apod. Nyní
se dostáváme o kousek dále k věcem
nehmotným, konkrétně k informacím,
které mohou být často mnohem rizikovější
a zásadnější než věci hmotné.
12
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In the previous article about „MTA“ (Material
Transfer Agreement), we proceeded from
the premise that top science requires
transfer. Primarily, we dealt with the transfer
of physical objects such as biological
materials, samples, compounds etc.
In this article, we will move a step further
towards intangible things, more specifically,
information that can often be more vital
and risk-prone than tangible assets.

Briefly

Pokud existuje nějaký unikátní výzkum,
jehož výsledky ještě nejsou ve fázi, kdy
by byly způsobilé k ochraně formálními
prostředky právní ochrany průmyslových práv (např. patentem nebo užitným
vzorem), ale potřebujeme je přitom
s někým konzultovat či sdílet (vědecká spolupráce, jednání s komerčním
partnerem), je potřeba tyto výsledky či
obecně informace relevantně právně
chránit. K takové ochraně slouží dohoda
o mlčenlivosti, často označovaná také
jako „NDA“ (Non Disclosure Agreemen),
„CA“ (Confidentiality Agreement), „CDA“
(Confidential Disclosure Agreement)
nebo SA (Secrecy Agreement).
Obecně je potřeba tuto smlouvu uzavřít
vždy před začátkem jakéhokoliv jednání
s jinou institucí, organizací či obchodním
partnerem, pokud si přejeme zajistit, aby
tyto informace nebyly zveřejněny nebo
sděleny třetí osobě. Nutno poznamenat,
že zveřejněním informace o vynálezu,
u kterého ještě nebylo požádáno o jeho
formální ochranou formou patentu, by
jeho odtajnění široké veřejnosti vedlo
k nepatentovatelnosti. NDA lze uzavřít
buď ke každému konkrétnímu projektu, nebo na veškerou spolupráci stran,
případně jsou ustanovení o mlčenlivosti
součástí širšího smluvního rámce jako
součást jiné smlouvy. Rovněž jako u MTA
jde o nepojmenovanou „inominátní“
smlouvu, tedy smluvní typ výslovně
neupravený v občanském zákoníku,
kterou na MU pomáhá uzavírat CTT.
Předmětem této smlouvy je, jak je nastíněno výše, právní ochrana důvěrných
informací předávaných mezi smluvními stranami této smlouvy a vymezení
jejich vzájemných práv a povinností.
Základem každé NDA je řádné vymezení
důvěrných informací, které může dosahovat škály od velmi přesného vymezení
informací v podobě přehledu/specifikace
konkrétních materiálů, dat, know-how
nebo výsledků výzkumu (které mohou být
vyjmenovány i v příloze smlouvy) až po
velmi obecné a nekonkrétní znalosti a poznatky, příp. lze vymezení rozsahu důvěrných informací ponechat i na obecném
mechanismu, že jde o všechny informace
předávané stranami smlouvy nebo které
strany označí za „důvěrné“. Vymezení
důvěrnosti musí být následováno závazkem mlčenlivosti přijímací strany a stanovením konkrétních mechanismů jeho
zabezpečení. Vhodné je uvádět i účel, za
jakým jsou informace poskytovány, neboť
tím může být omezen způsob nakládání s informacemi a je to rovněž dobré

vodítko pro následný výklad smlouvy.
Z hlediska „funkčnosti“ smlouvy je
pak zcela stěžejní stanovení sankce při
porušení závazku mlčenlivosti, která
má nejčastěji formu jednorázové smluvní pokuty při každém neoprávněném
zveřejnění informace. Variantou je
i opakující se smluvní pokuta nabíhající
za každý den porušení závazku mlčenlivosti. Pokud smluvní pokuta výslovně ve
smlouvě sjednána není, je neoprávněné
zveřejnění důvěrné informace porušením
závazku mlčenlivosti, které je porušením smlouvy jako takové s příslušnými
zákonnými právními následky, mezi
nimiž je stěžejní právo na náhradu vzniklé škody. Z ryze praktického pohledu
je důležité řádně vymezit dobu trvání
smlouvy, možnosti jejího předčasného
ukončení a také nezapomenout na úpravu
mechanismu, jak bude s informacemi
nakládáno po ukončení této smlouvy. ●
If there is a unique research the results of
which are not in a stage that would allow
them to be protected by formal means
of industrial property rights (e.g. a pat-

contract, that is a type of contract that is
not expressly governed by the Civil Code.
At MU, it is concluded with the aid of TTO.
The subject of these agreements is, as
stated above, the protection of classified
information exchanged between the contracting parties the mutual rights and obligations of whom are defined by it as well.
Each and every NDA is based on dulyspecified confidential information that
can range from an in-detail list/specification of the individual materials, data,
know-how or research results (that can
be listed in an annexe to the agreement)
to very general and non-specific knowledge and findings. Alternatively, the classified information can be defined as all
the information exchanged by the contracting parties or any information
defined by said parties as confidential.
The definition of confidentiality has to
be followed by a confidentiality commitment on the part of the receiving party.
The specific mechanisms of asserting said
commitment have to be defined as well.
The purpose for which the information is

Základem NDA je řádné vymezení důvěrných informací.
NDA has to be based on duly-specified confidential information.
ent or a utility model) but we need to
consult them or share them (scientific
cooperation, negotiating with commercial partners), it is necessary to legally
protect these results or information by
other means. To this end, we can employ
so-called non-disclosure agreement or
“NDA”, “CA” (Confidentiality Agreement),
“CDA” (Confidential Disclosure
Agreement) or SA (Secrecy Agreement).
Generally speaking, these agreements
need to be concluded before we start
negotiating with any other institution,
organization or business partner if we
want to prevent such information from
being leaked or disclosed to any third
party. It needs to be said that disclosing
any information regarding an invention
that is not formally protected by means of
a patent application causes such an invention to be virtually unpatentable. NDA
can be concluded either for each specific
project or the entire cooperation between
the collaborating parties. Alternatively,
the confidentiality provisions can be
incorporated into the wider contractual
framework as a part of another agreement. Same as MTA, NDA is an innominate

given should be stated as well because it
can limit the handling of information and
it serves as a valuable guide for the subsequent interpretation of the agreement.
From the point of view of the agreement’s viability, it is crucial to lay down
the penalties applicable in case confidentiality is breached – most commonly
a single contractual fine for every improper disclosure of information. Another
option is a recurring contractual fine
for every day of remaining in breach of
the confidentiality agreement. In case
a contractual fine is not expressly defined by the agreement, any improper
disclosure of confidential information is
considered a breach of the confidentiality
agreement with all its legal consequences,
chief among which is the right to compensation for the damages incurred. From
the practical point of view, it is important
to define the duration of the agreement
and the conditions of its early termination. It should also take into consideration
the way the information will be treated
after the contract is terminated. ●
Text Matěj Búřil, foto archiv CTT MU
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Spin-off společnost Flowmon ohlásila
exit. Pomůže jí k expanzi do zahraničí
Flowmon Spin-off Company Announced
Exit. It Will Help It to Expand Abroad
Společnost Flowmon Networks,
která vznikla jako univerzitní spin-off
a Masarykova univerzita v ní držela
podíl, provedla úspěšný exit. Výhodný
obchod pomůže firmě v expanzi do USA,
akcionářům zajistí zhodnocení vkladu.
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The Flowmon Networks company that
was founded as a university spin-off with
Masaryk University as a shareholder made
a successful exit. This profitable transaction
will help the company expand to the USA and
appreciate its shareholder’s contributions.

Flowmon

Úspěšná IT společnost Flowmon
Networks a.s. vyvíjela technologie pro
správu a zabezpečení počítačových sítí.
Ještě pod názvem Invea-Tech a.s. vznikla
v roce 2007 jako univerzitní spin-off na
základě transferu technologií ze sdružení
CESNET, jehož členem je i Masarykova
univerzita. Za dobu své existence si na poli
informačních technologií firma vydobyla
díky svým kvalitním produktům silnou
pozici, stala se atraktivní pro investory a začala podnikat kroky k celosvětové expanzi.
Aby mohla lépe proniknout do zámoří,
muselo podle dlouhodobého záměru firmy
dojít k vystoupení všech jejích akcionářů.
Prodej společnosti se pak ukázal jako jedna

jehož duševní vlastnictví bylo předmětem transferu a vzniku tohoto spin-offu.
„Prodej držených akcií je přirozeným
krokem dalšího vývoje vzájemného vztahu
mezi univerzitou a spin-off společností. Předpokládáme, že i nadále budeme
s firmou úzce spolupracovat a pokračovat
v jejím úspěšném rozvoji,“ okomentoval
budoucí spolupráci ředitel Ústavu výpočetní techniky MU Luděk Matyska.
Firma Flowmon Networks je jednou ze
společností, na jejichž založení se podílela
Masarykova univerzita. Účelem univerzitních spin-off firem je zhodnotit a využít
duševní vlastnictví univerzity. Z univerzi-

Pro univerzitu je to vůbec poprvé, kdy získává finanční
prostředky prodejem své spin-off společnosti.
This is the first time the university acquires financial
assets by selling one of its spin-off companies.
z možných, a nakonec strategicky nejvýhodnějších cest. Firmu odkoupila americká společnost Kemp Technologies, která
bude nadále rozvíjet inovativní produkty
Flowmon Networks například v USA a nadále spolupracovat s akademickou sférou.

tou založených spin-off firem profitují ve
výsledku všechny strany. Univerzita pomocí
nich lépe zhodnotí své duševní vlastnictví,
spin-off firma na trhu získá konkurenční
výhodu a v neposlední řadě se výsledný
produkt dostane ke spotřebiteli rychleji. ●

„Společnost Flowmon Networks po třinácti
letech od svého založení dospěla do fáze
exitu, při kterém akcionáři, mezi které
patří i Masarykova univerzita s menšinovým podílem akcií, podpořili prodejem svých akcií další růst společnosti.
Pro univerzitu je to vůbec poprvé, kdy
získává finanční prostředky prodejem své
spin-off společnosti a může tak současně
své působení ve firmě úspěšné zúročit,“
vysvětlila souvislosti s prodejem akcií
Eva Janouškovcová, ředitelka Centra pro
transfer technologií MU, které sleduje
počínání firmy od samotného počátku.

The successful IT company, Flowmon
Networks a.s., was developing technologies
for the administration and security of computer networks. The company was founded
as a university spin-off back in 2007 under
the name of Invea-Tech a.s. on the basis
of technology transfer from the CESNET
association Masaryk University is a member of. During its existence, it has gained
a strong position in the field of information
technologies thanks to its quality products.
It has attracted investors and started taking
steps towards global expansion. To achieve
this goal and gain a position overseas, all
its shareholders had to exit the company in
accordance with the long-term company
strategy. Selling-off the company turned out
to be one of the possibilities and, in the end,
also the most strategic choice. The company
was bought by the American company
Kemp Technologies who will continue to
further develop the innovative Flowmon
Networks products e.g. in the USA and
maintain the cooperation with universities.

„Jsme svědky jedinečné příležitosti ukázat,
že dobré nakládání s duševním vlastnictvím, řádná péče o aplikované výstupy
a dlouholetá spolupráce univerzity s firmou
mají v univerzitním prostředí své místo.
Tento případ může být unikátním příkladem toho, že transfer technologií a znalostí
má smysl a přináší univerzitě užitek,“ řekl
prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU Radim Polčák.
Partnery pro vědeckovýzkumné a další
spolupráce jsou pro firmu Flowmon na
Masarykově univerzitě Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky MU,

“After thirteen years of development,
Flowmon Networks has come to the exit
phase during which all its shareholders
(one of which is Masaryk University) support further development of the company

by selling off their shares. This is the first
time the university acquires financial
assets by selling its spin-off company and
appreciates its investment in the company,” says the director of TTO MU, Eva
Janouškovcová, who has been monitoring
the company’s progress since the very
beginning, regarding the sale of shares.
“We are witness to a unique opportunity to
prove that taking good care of intellectual
property and applicable results together
with long-term cooperation of universities and companies have their place in
the academic environment. This is a unique
example of the benefits technology knowledge transfer brings to the university,” said
the vice-rector for development, legal and
information technologies, Radim Polčák.
At Masaryk University, Flowmon collaborates with the Faculty of Informatics and
the Institute of Computer Science the intellectual property of which was the subject of
the transfer and the foundation of the spinoff. “Selling the shares is a natural step
that helps further develop the relationship
between the university and the spin-off
company. We expect the close cooperation with the company to continue and
develop,” says the director of the Institute
of Computer Science, Luděk Matyska,
on account of the future collaboration.
Flowmon Networks is one of the spinoff companies co-founded by Masaryk
University. The purpose of these university
spin-offs is to appreciate and make use
of the university’s intellectual property.
In the end, the university-founded spinoffs bring profit to all the parties involved.
Thanks to these, the university increases
the value of its intellectual property,
the spin-off companies gain competitive
advantage and, last but not least, the end
product reaches the customer faster. ●
Text: Ondřej Franek Foto: Archiv MU

Firma poskytuje inteligentní řešení
umožňující provozovat síť podniku bez
problémů.
Flowmon provides intelligent solutions
allowing companies to run their networks
without any problems.

www.flowmon.com
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Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity bylo
založeno v roce 2005 s jednoznačným posláním: podporovat
uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, budovat mosty
mezi akademickou a soukromou sférou, nastavovat podmínky
pro transfer technologií a znalostí, chránit a spravovat duševní
vlastnictví MU a poskytovat vědcům i firmám profesionální
podporu a servis ve všech souvisejících oblastech.
Nabídku služeb CTT naleznete na www.ctt.muni.cz
Technology Transfer Office Masaryk University was
established in 2005 with a definite goal: to support
practical application of research results, to build bridges
between the academic and the commercial sphere, to set
up ideal conditions for knowledge and technology transfer,
to manage and protect the intellectual property of MU and
to provide both scientists and companies with professional
support and services in all the related areas. The offer
of TTO services can be found at www.ctt.muni.cz
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