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Centrum pro transfer technologií je expertní pracoviště Masarykovy univerzity zabývající se ochranou a využitím duševního 
vlastnictví, které na univerzitě vzniká. Zaměřuje se na propojení a spolupráci se soukromou sférou i veřejným sektorem, 
právní poradenství, podporu zakládání spin-off společností a související servis pro výzkumné pracovníky.

Služby pro vědce

Domluvte si u nás konzultaci, v rámci které společně zhodnotíme Vaši situaci a podle aktuální potřeby Vás pro-
pojíme s příslušnými odborníky z našeho týmu.

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D. | T: 549 49 3512 | M: +420 731 049 778 | vlasakova@ctt.muni.cz

Ochrana duševního vlastnictví:

Business development:

Vzdělávání:

 — Co všechno zahrnuje ochrana duševního 
vlastnictví?

 — 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, SW nebo 
databáze? 

 — 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?

 — Máte zájem o vzdělávání v oblasti duševního 
vlastnictví?

Pomůžeme Vám:
 � Uzavřít smlouvu o mlčenlivosti (NDA, CDA).
 � Se strategií ochrany duševního vlastnictví (patent, užitný vzor, 

ochranná známka, know-how).
 � S celým procesem zpracování přihlášky vynálezu.
 � S autorsko-právní problematikou (databáze, SW, publikace).
 � Nastavit vhodnou strategii publikování (Open Access, publikace, utajování).
 � Uzavřít Material Transfer Agreement (MTA).
 � Posoudit vhodnost podání žádosti o podporu Proof of Concept.

Pomůžeme Vám:
 � S komunikací směrem k firmě i v rámci MU.
 � S vyjednáváním smluvních podmínek, přípravou a revizí smluv  

(např. licenčních, o spoluvlastnictví, o spolupráci).
 � S nastavením podmínek pro ochranu duševního vlastnictví a důvěrných 

informací.
 � Se založením spin-off společnosti.
 � S propagací a oslovováním firem s nabídkou Vaší technologie.

Nabízíme Vám:
 � Semináře, workshopy, odborné přednášky a konzultace za účelem 

vzdělávání v oblasti duševního vlastnictví (skupinové i individuální  
dle požadavků).
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