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Služby pro soukromý a veřejný sektor
Centrum pro transfer technologií (CTT) je expertní pracoviště Masarykovy univerzity zabývající 
se ochranou a využitím duševního vlastnictví, které na univerzitě vzniká. Zaměřuje se na pro-
pojení a spolupráci vědců se soukromou sférou i veřejným sektorem, právní poradenství nebo 
podporu zakládání spin-off společností. CTT vlastní ochrannou známku Testováno v Antarktidě 
a jako jediné na světě testuje odolnost firemních produktů v extrémních polárních podmínkách.
 
CTT nabízí odborné konzultace i další profesionální podporu a servis v oblasti transferu tech-
nologií a znalostí. Přehled služeb naleznete v této brožuře.

Díky budování vztahů a navazování spoluprací mezi komerční a vědeckou sférou je možné uvá-
dět na trh nové technologie a znalosti, které mají potenciál uspět a být užitečné pro profesio-
nály i širokou veřejnost.

200+ 
společností a externích  

subjektů spolupracujících  
prostřednictvím CTT

180+
patentovaných technologií,  
zapsaných užitných vzorů 

a platných ochranných známek

1 700+
spoluprací  

na přípravě českých  
i zahraničních smluv 

20
spin-off společností 

Masarykovy 
univerzity 

1,3
mil. EUR

jedinečná investice  
do spin-off společnosti MU 

CasInvent Pharma 

40 
mil. Kč/rok 2021

získané prostředky  
MU z kontrahovaného 

výzkumu 
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Základní modely spolupráce s CTT
Podnikáte? Investujete? Pohybujete se v oblasti vědy, výzkumu, inovací? Lákají vás nejno-
vější vědecké postupy a vynálezy? Hledáte specifické know-how? Chcete své aktivity posu-
nout dál? Rádi byste začali budovat svou firemní značku mezi studenty MU? Spolupracujte 
s Masarykovou univerzitou!

Vyhledávání příležitostí pro spolupráci mezi vědcem 
a komerčním partnerem

Vyhledávání vědce „na míru“

1 Vyhledání  
inovativních  
nápadů 

1 Posouzení 
konkrétního 
požadavku 

2 Zhodnocení  
jejich 
potenciálu

2 Nalezení 
relevantního 
partnera na MU 

3 Ochrana  
duševního 
vlastnictví 

3 Dohodnutí 
podmínek 
spolupráce 

4 Hledání 
komerčního 
partnera 

4 Příprava  
smluv  
o spolupráci 

5 Komercializace 
technologie

5 Management  
duševního vlastnictví 
a spolupráce
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Využijte naše odborné znalosti  
na poli transferu technologií

Transfer technologií a znalostí 
 — Chcete být v obraze, co se děje na poli výzkumu a vývoje? 
 — Zajímají vás nové technologie, které vznikají na MU? 
 — Hledáte partnera do společného vědeckého projektu? 
 — Potřebujete provést měření na přístrojích, které jsou pro vás nedostupné? 
 — Hledáte specialisty z řad vědců MU, kteří vynikají v oboru vašeho podnikání? 

V oblasti transferu technologií pro vás zajistíme: 

 L Licencování technologií a znalostí 
 L Vyhledávání partnerů pro smluvní či kolaborativní výzkum 
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Konzultace a poradenství 
 — Zajímá vás zajištění právní ochrany duševního vlastnictví pomocí patentové přihlášky, 

ochranné známky nebo cokoliv dalšího, co souvisí s touto problematikou? 
 — Chcete pomoci s otázkami souvisejícími s komercializací duševního vlastnictví,  

jako např. licencování, autorskoprávní problematika vč. databází softwaru,  
veřejná podpora anebo Open Science? 

 — Nevíte si rady s IP managementem v dotačních titulech? 
 — Potřebujete nastavit procesy související s ochranou duševního vlastnictví  

ve vašem start-upu? 

Poskytujeme konzultace a poradenství v těchto oblastech: 

 L Duševní vlastnictví a jeho ochrana (patenty, užitné vzory, ochranné známky) 
 L Licencování a další formy komercializace duševního vlastnictví 
 L Business Development 
 L Právní otázky související s výše uvedenými tématy
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Kurzy, workshopy a řečníci na konference 
 — Rádi byste pro své zaměstnance uspořádali odborný kurz nebo workshop v oblasti 

duševního vlastnictví či komercializace a hledáte lektory nebo řečníky? 
 — Chcete se účastnit odborných setkání pořádaných CTT a dostávat pozvánky na naše akce? 
 — Zajímají vás odborné stáže v oblasti transferu technologií? 

Poskytujeme kurzy, workshopy a řečníky na konference v těchto oblastech: 

 L Transfer technologií a znalostí
 L Komercializace duševního vlastnictví 
 L Business Development 
 L Právní otázky související s výše uvedenými tématy

Některé služby mohou být zpoplatněny. 
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Budujte svou firemní značku  
mezi studenty Masarykovy univerzity
Budujte svou značku mezi studenty Masarykovy univerzity prostřednictvím CTT. Chcete 
podpořit soutěž podnikavých studentů, která se koná pravidelně v rámci univerzity? Nebo 
chcete být nápomocni studentům v začátcích jejich podnikání? Spolupracujte s námi a zís-
kejte možnost zasáhnout všech deset fakult. Vyberte si ze tří balíčků spolupráce ten, který 
vám nejvíce vyhovuje: 

Spolupráce na soutěži Start Your Business 
80 000 Kč bez DPH / 1 ročník soutěže 

L Logo na stránce soutěže 
L Možnost jednoho hlasu v porotě 
L Účast na všech kolech soutěže 
L Účast při oficiálním vyhlášení vítězů 
L Označení jako „Partner soutěže“ 
L Logo na propagačním plakátu soutěže 
L Logo na online grafice, která se šíří na sociálních sítích 
L Možnost předání propagačního materiálu soutěžícím 
L Zařazení informace o partnerství do poděkování všem účastníkům soutěže (direct e-mail) 
L Možnost oslovení studentů a domluva další spolupráce 
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Spolupráce s celouniverzitní agendou Podnikavosti 
80 000 Kč bez DPH / 1 rok 

L Logo na hlavní straně webu podnikavost.muni.cz po celý rok 
L Označení jako „Partner podnikavosti“ po celý rok 
L Představení partnera na webu podnikavosti (350 znaků vč. mezer) 
L Logo na slidu v prezentacích o podnikavosti (pro studenty, firmy, veřejnost) 
L Pozvánka na akci související s agendou Podnikavosti 
L Možnost předání propagačního materiálu na akci související s agendou Podnikavosti 
L Zařazení informace o partnerovi v e-mailu týkajícím se agendy Podnikavosti 
L Možnost nabídnutí mentoringového programu na webu Podnikavosti 
L Sdílení relevantních akcí partnera týkající se podnikavosti v kalendáři akcí 

VIP spolupráce na soutěži Start Your Business a agendě Podnikavosti
Zvýhodněná cena 140 000 Kč / 1 ročník soutěže  
a 1 rok spolupráce s agendou Podnikavosti 

L  Součet dvou výše zmíněných balíčků

Máte nápad na jinou formu spolupráce? Napadlo vás téma, které by se dalo 
studenty řešit v rámci soutěže Start Your Business? Rádi byste podpořili stu-
denty Masarykovy univerzity? Neváhejte se na nás obrátit a kontaktujte nás 
na e-mailu: podnikavost@ctt.muni.cz

LIGHTBULB-ON

https://podnikavost.muni.cz/
mailto:podnikavost%40ctt.muni.cz?subject=
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Nechte si otestovat výrobek nebo 
technologii a získejte možnost udělení 
ochranné známky Testováno v Antarktidě
Využijte jedinečné příležitosti a nechte otestovat své výrobky v Antarktidě. Zjistěte, jak je váš vý-
robek odolný proti silnému nárazovému větu, rychlému střídání teplot nebo silnému UV záření. 
To jsou jen některé extrémy, kterým jsou vystaveny materiály v prostředí Antarktidy. 

Naši polárníci budou výrobek testovat a po ukončení expedice od nás získáte protokol s hodno-
cením všech členů výpravy, kteří s výrobkem nebo službou přišli do styku. 

Cena za test se odvíjí od rozsahu testu, počtu testujících, náročnosti dopravy a případ-
ně dalších prací spojených s testováním.

Pokud výrobek splní podmínky testování a je vědci dobře hodnocen, je možné získat 
ochrannou známku Testováno v Antarktidě, a to na základě vaší žádosti. Jedná se o znám-
ku vysoké kvality výrobku, která vám může pomoci v rámci komunikace konkurenčních 
výhod a podpory prodejních výsledků. 

Cena licence se odvíjí od jejího územního rozsahu. Licenci je možné získat pro území 
České republiky, dalších zemí EU, Ukrajiny a USA. Licenci může získat pouze ten výro-
bek, který úspěšně projde testováním.

globe-americas

award

Badge-Dollar
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“

„Reference
Naše firma s Masarykovou univerzitou spolupracovala na projektu, kdy jsme společně s vědci 
z CEITEC hledali komerční využití systému pro převod elektrochemického signálu na vizuální 
vjem. Očekávali jsme profesionální přístup a vědeckou spolupráci na vysoké úrovni a obojího se 
nám dostalo. Při nastavování spolupráce nám pomohl servis Centra pro transfer technologií MU. 
Spolupráce s Masarykovou univerzitou i CEITEC si vážíme a budeme ji velmi rádi dále rozvíjet. 

MVDr. Michal Kostka – BioVendor, spolupráce s CTT a CEITEC 

Naší motivací k získání ochranné známky Testováno v Antarktidě bylo prověření kvality našich vý-
robků a také získání konkurenční výhody v očích zákazníka. Testování bylo opravdu důkladné, jak 
se z vědecké a akademické půdy dá očekávat. Ochranná známka se velmi dobře vyjímá na etike-
tách, je prestižní a víme, že na zákazníky výborně působí. Testování výrobků rozhodně stojí za to! 

Ing. David Hrazdil – IMPRE CZ s.r.o. 

CTT MU nás příjemně potěšilo proaktivním a přátelským přístupem při poskytování objedna-
ných služeb týkajících se duálního licencování v oblasti 3D tisku. S profesionální důkladností, 
otevřeností a vstřícností nás provedli analytickou částí zakázky a nasměrovali nás k možným 
cestám řešení našich praktických licenčních opatření v této obtížné problematice. Závěrečnou 
zprávu zpracovali s důrazem na její praktickou využitelnost a porozumění. 

Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D. – Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
Centrum transferu biomedicínských technologií
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Máte zájem o spolupráci? Ozvěte se nám
Domluvte si u nás schůzku, v rámci které společně zhodnotíme vaši situaci a podle 
aktuální potřeby nastavíme možnosti spolupráce.

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. 
ředitelka CTT 

phone 549 49 4654 
envelope  janouskovcova@ctt.muni.cz

Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D., MBA 
vedoucí oddělení transferu technologií CTT

phone 549 49 8218 
envelope  trautmann@ctt.muni.cz

Mgr. Jana Daňková, M.Sc., MBA 
business development manažerka CTT

phone 549 49 8242 
envelope  dankova@ctt.muni.cz

mailto:janouskovcova%40ctt.muni.cz?subject=
mailto:trautmann%40ctt.muni.cz?subject=
mailto:dankova%40ctt.muni.cz?subject=
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