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Poptávka po zajištění právních služeb v oblasti transferu technologií, 

ochrany duševního vlastnictví a mezisektorové spolupráce 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (ÚFCH JH), veřejná výzkumná instituce, rozvíjí 

badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a 

reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a 

fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni (struktura a dynamika látek, 

mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních, a to především v systémech 

významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy (včetně přípravy 

a charakterizace nových katalytických, sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů). 

V rámci projektu „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II“ 

(CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591) poptáváme právní servis v oblasti 

transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví a mezisektorové spolupráce 

Bližší specifikace právních služeb: 

Cílová skupina:  pracoviště Centra transferu technologií 

Rozsah:  cca do 10 hodin měsíčně  

Místo:  budova Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR 

Forma spolupráce: distanční (emailová, telefonická komunikace) dle potřeby 

účast na jednáních 

Termín: červen 2021 – květen 2022 (s možností prodloužení) 

 

Tematické zaměření právních služeb: 

- Konzultace v oblasti práva k duševnímu vlastnictví a transferu technologií 

- Tvorba a připomínkování smluv spojených s transferem technologií a 

mezisektorovou spoluprací (NDA, MTA, smlouvy o spolupráci, smlouvy o 

smluvním výzkumu, smlouvy o poskytnutí služeb, licenční smlouvy, 

smlouvy o využití výsledků výzkumu apod.) 

- Účast na jednáních s partnery Ústavu k transferu technologií a ochraně IP 
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Pokud Vás naše poptávka zaujala, pošlete svou cenovou nabídku do 20.5.2021 

na adresu jiri.trnka@jh-inst.cas.cz. Ve své nabídce prosím specifikujte 

hodinovou sazbu za poskytnuté služby a uveďte Vaše zkušenosti v dané oblasti. 

 


