
Služby pro vědce



sl u ž b y p r o v ě d ce

2

Služby pro vědce
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
Potřebujete poradit s problematikou duševního vlastnictví? Chcete spolupracovat s firmou? 
Nebo se chystáte sami začít podnikat a rádi byste využili duševní vlastnictví univerzity? Obraťte 
se na odborníky z Centra pro transfer technologií MU!

Vyhledávání příležitostí pro spolupráci mezi vědcem 
a komerčním partnerem

Vyhledávání vědce „na míru“

1 Vyhledání  
inovativních  
nápadů 

1 Posouzení 
konkrétního 
požadavku firmy 

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
Ochrana duševního vlastnictví 

 — Co je duševní vlastnictví a co všechno zahrnuje jeho ochrana?
 — Jaká forma ochrany duševního vlastnictví je pro vaše vědecké výsledky nejvhodnější?
 — Kdy můžete nápady/výsledky výzkumu publikovat?
 — Zvažujete ochranu výzkumu/výsledku řešení/nápadu/vynálezu?
 — Jak jsou chráněna autorská díla, software nebo databáze?
 — Zvažujete přihlášku ochranné známky?
 — Nejste si jisti, komu patří výsledky projektu?
 — Chystáte se poskytovat/přijímat vzorky, materiál nebo data?
 — Potřebujete sdílet důvěrné informace se spolupracujícími partnery?

Pomůžeme vám: 
 L Se strategií ochrany duševního vlastnictví  

(patent, užitný vzor, ochranná známka, know-how)
 L S celým procesem zpracování přihlášky vynálezu
 L S autorsko-právní problematikou (databáze, software, publikace)
 L Nastavit vhodnou strategii publikování (Open Access, publikace, utajování)
 L Uzavřít Material Transfer Agreement (MTA)
 L Uzavřít smlouvu o mlčenlivosti (NDA, CDA)
 L Posoudit vhodnost podání žádosti o podporu Proof of Concept





sl u ž b y p r o v ě d ce

6

Business development 
 — Chcete svůj nápad rozvíjet ve spolupráci s firmou?
 — Nevíte, jaké kroky je potřeba udělat?
 — Nejste si jisti, zda má váš výzkum/nápad komerční potenciál?
 — Zvažujete založení vlastní spin-off společnosti?
 — Víte, jaký je rozdíl mezi pravou a nepravou spin-off společností?
 — Víte, jaké výhody přináší být spin-off společností MU? 

Pomůžeme vám: 

 L S komunikací směrem k firmě i v rámci MU
 L S vyjednáváním smluvních podmínek, přípravou a revizí smluv (např. licenčních,  

o spoluvlastnictví, o spolupráci)
 L S nastavením podmínek pro ochranu duševního vlastnictví a důvěrných informací
 L Se založením spin-off společnosti
 L S propagací a oslovováním firem s nabídkou vaší technologie
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Vzdělávání 
Máte zájem o vzdělávání v oblastech:

 — ochrana duševního vlastnictví
 — komercializace a transfer technologií
 — business development
 — zakládání spin-off společností
 — autorské právo
 — podnikavost

Chcete se účastnit odborných setkání pořádaných CTT a dostávat pozvánky na naše akce? 

Nabízíme vám:

 L Semináře, workshopy, odborné přednášky a konzultace za účelem vzdělávání ve výše 
uvedených oblastech (skupinové i individuální dle požadavků)

 L Řečníky na konference ve výše uvedených oblastech

Zaměstnancům a studentům MU nabízíme všechny služby uvedené v této brožuře zdarma.
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Při zakládání naší spin-off společnosti CasInvent Pharma hrálo CTT významnou roli, od právních 
konzultací až po uzavření licenční smlouvy a vyřešení spoluvlastnického podílu Masarykovy 
univerzity. Díky tomu jsme byli schopni postavit firmu s managementem, rozpočtem a inves-
tičním plánem. Aktuální úspěch v podobě investice ve výši 1,3 mil eur od fondů zahraničních 
společností, díky čemuž můžeme náš výzkum dále posouvat, je tak vyústěním skvělé spoluprá-
ce mezi naším spin-offem, CTT a vědci Masarykovy univerzity.

prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů PřF MU, 
spoluzakladatel spin-off společnosti MU CasInvent Pharma

Podpora CTT je pro mě jako vědce zaměřeného mj. na oblast aplikovaného výzkumu zcela klí-
čová v několika oblastech. Během celé doby řešení projektů i ve fázi uvádění do praxe je stěžej-
ní právní servis CTT, bez kterého není možné výstupy vůbec uvádět mimo akademickou sféru. 
Další oblastí je samotná podpora výzkumných témat, která mají šanci být převedena ze základ-
ního výzkumu do aplikovaného výzkumu a dále do praxe. A konečně další službou je pomoc 
se samotným uváděním výstupů do praxe a jejich komercializace. Role vědce zaměřeného na 
téma výzkum a vývoj není plně kompatibilní s rolí člověka dodávajícího produkt na trh. Zde CTT 
přebírá tuto důležitou roli. 

Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. – Katedra informačních studií a knihovnictví FF MU

„

“
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V rámci řešení vědeckých problémů jsme často nuceni řešit problematiku, která nám není 
úplně vlastní. Je skvělé, že máme na univerzitě partnera, na kterého se můžeme důvěrně obra-
cet s žádostmi o konzultaci i pomoc. Velmi si vážíme profesionálního přístupu a pomoci kolegů 
z CTT v oblastech vyjednávání a přípravy smluv, ochrany duševního vlastnictví, projektové pod-
pory, podpory v oblasti vzniku spin-off firem a prezentace výsledků výzkumu na konferencích. 

doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. – Oddělení mikrobiologie PřF MU

Oceňujeme podporu CTT při přípravě smluvních podkladů s partnery z akademického i komerční-
ho prostředí. Příkladem byla příprava dokumentů ošetřujících spolupráci s CIIRC ČVUT a spin-off 
společností TRIX Connections s.r.o. v období pandemie COVID-19. Kolegové z CTT poskytli kon-
zultační pomoc, připravili smluvní dokumenty a díky projektu Proof of Concept jsme byli schopni 
v krátkém čase ověřit a modifikovat návrh prototypu respirační polomasky pro nedospělé osoby 
tak, aby reflektovala rozměrové a tvarové požadavky jejích potenciálních účastníků. Podporu CTT 
jsme přivítali také při přípravě právních podkladů projektu FIDENTIS, se kterým se pojí další pro-
jekt, jehož cílem je hodnocení změn procesů spojených se stárnutím a jejich projevů na lidském 
obličeji. I v tomto projektu byla pro nás velkým přínosem podpora při řešení právních náležitostí 
a při financování projektu. 

Mgr. Martin Čuta, Ph.D. – Ústav antropologie PřF MU

„

“
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Zaměstnanci CTT nám poskytují klíčovou podporu v oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví 
a komercializace výsledků, které systematicky vznikají v Loschmidtových laboratořích. Přístup 
zaměstnanců centra je vždy vstřícný a profesionální. Naprosto klíčová je rovněž dlouhodobá 
podpora Enantis, která je první biotechnologickou spin-off firmou Masarykovy univerzity a vě-
nuje se vývoji vysoce stabilních růstových faktorů pro kultivaci kmenových buněk a vývoji no-
vých technologií pro proteinové inženýrství.

Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. – Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství PřF MU, 
spoluzakladatel spin-off společnosti MU Enantis

S CTT spolupracuji již řadu let, společně dáváme prostor výrobcům otestovat jejich produk-
ty v Antarktidě. CTT je pro mě spolehlivým partnerem, který se nejen stará o právní aspekty 
ochranné známky “Testováno v Antarktidě”, ale také aktivně pomáhá s komunikací s výrobci. 
CTT poskytuje veškerý servis týkající se smluv, vyhodnocení výsledků testování i udělení licen-
cí na ochrannou známku a tím pomáhá šířit dobré jméno jak MU, tak i Českého antarktického 
výzkumného programu.

Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D. – manažer České vědecké stanice J. G. Mendela v Antarktidě, PřF MU

„

“
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Máte zájem o spolupráci? Ozvěte se nám
Domluvte si s námi 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

Business Development

mailto:janouskovcova%40ctt.muni.cz?subject=
mailto:trautmann%40ctt.muni.cz?subject=
mailto:dankova%40ctt.muni.cz?subject=
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Mgr. et Mgr. Matěj Búřil
vedoucí právního oddělení CTT 

phone 549 49 3290 
envelope  buril@ctt.muni.cz

Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D.
manažerka duševního vlastnictví

phone 549 49 3512 
envelope  vlasakova@ctt.muni.cz

Mgr. Hana Půstová
projektová manažerka

phone 549 49 5896 
envelope  pustova@ctt.muni.cz

Právní služby

Ochrana duševního vlastnictví

Proof of Concept projekty

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