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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
již podruhé se Vám dostává do rukou příručka spolku Transfera.
cz, která přináší ucelený přehled pracovišť transferu technologií v České republice sdružených v rámci tohoto spolku,
a nově představuje i další přidružené členy spolku Transfera.cz,
kteří se na chodu a činnosti tohoto spolku také plnohodnotně
podílejí. Jsme přesvědčeni, že jde o významný a důstojný
přehled, jaká transferová i s transferem úzce spolupracující
komunita v České republice působí.
Ve srovnání s prvním vydáním příručky (říjen 2016) došlo k doplnění údajů u jednotlivých
pracovišť o odborný profil a oborové zaměření a u většiny subjektů byly aktualizovány
výkonnostní ukazatele institucí za r. 2016, které pracoviště transferu technologií naplňují
nebo k nim v různé intenzitě přispívají (v případě, že tyto údaje nemohly být k datu vydání
brožury k dispozici, data uvedena nejsou – N/A).
Platforma Transfera.cz, která ve stávající podobě působí třetím rokem, nadále klade
velký důraz na rozvoj transferu technologií a znalostí, na zlepšení podmínek, za kterých
jsou související činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí realizovány a vytváří
příležitosti pro spolupráce a odborný posun v dané oblasti pro všechny, kdo takto vytvořeného funkčního a stabilního zázemí chtějí využít. Zároveň spolek usiluje o propojování
a získávání zkušeností z ostatních evropských i mimoevropských pracovišť.
Věříme, že tato aktualizovaná a rozšířená příručka pomůže ještě lépe propojit vysokoškolské a výzkumné instituce s firmami či veřejnou správou i jednotlivá pracoviště
transferu technologií navzájem.

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
Transfera.cz
předsedkyně
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Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i.,
Oddělení transferu technologií
Oddělení transferu technologií (OTT) bylo založeno v roce 2012 v rámci projektu JCTT.
Vizí OTT je kontinuální podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje směrem k aplikační
sféře. Misí OTT je iniciace a realizace dlouhodobé spolupráce mezi akademickou a privátní
sférou, zajištění průmyslově-právní ochrany na Biologickém centru Akademie věd ČR
(BCAV), poskytování profesionálního servisu vědeckým pracovníkům BCAV a komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Hlavními vykonávanými činnostmi je poskytování
následujících služeb:
•
•
•
•
•

ochrana a správa duševního vlastnictví BCAV,
podpora realizace projektů aplikovaného výzkumu,
komplexní správa komercializace výsledků výzkumu a vývoje na BCAV,
propojování výzkumných týmů s aplikační sférou,
administrativní a právní servis výzkumným pracovníkům BCAV.

Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, založená v roce
2006 Akademií věd České republiky. Sdružuje pět původně samostatných vědeckých
pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav
molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a Středisko služeb, zabezpečující administrativní a technické služby. Od roku 2016 je součástí Biologického centra i výzkumná
infrastruktura SoWa, zaměřená na komplexní studium půdních a vodních ekosystémů.
V současné době je Biologické centrum se svými šesti sty zaměstnanci největší mimopražskou institucí Akademie věd České republiky. Zároveň patří mezi největší vědecká
pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě.

Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i., Oddělení transferu technologií

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Úsek projektů a transferu technologií

Součást instituce

Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i.

Vedoucí/ředitel

Ing. Petr Maršík		
e-mail: petr.marsik@bc.cas.cz
tel.: +420 777 468 681 | +420 387 775 060

Kontaktní adresa

Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Webové stránky

www.bc.cas.cz

Rok založení centra

2012

Počet zaměstnanců centra (FTE)

5,64

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
vědečtí
provozní

Člen Transfera.cz od roku

2017

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Biologické a biologicko-ekologické obory
Entomologie
Hydrobiologie
Molekulární biologie rostlin
Parazitologie
Půdní biologie

579
317
262

08 09

VÝKON INSTITUCE

10
8

8

6

6
4

3

2

1

1

1

0

0

počet podaných přihlášek
vynálezů

15 000

0

počet udělených patentů

počet prodaných licencí

70
59

12 000

42

4164

4523

3000
0

60

56

10 835

9000
6000

1

28
14

smluvní výzkum v tis. Kč

0

0
celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč

Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i., Oddělení transferu technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ

• Met Mapper – Softwarový nástroj pro ultra-přesné měření metabolitů a malých molekul
s napojením na cloudovou rostoucí databázi profilů specifických metabolitů.
• Robotické zařízení pro automatizované zpracování biologických vzorků METABOAUTO, TOXI-AUTO – robotické zařízení pro BSL-3, jenž umožní plně automatizované
zpracování biologických vzorků různého typu pro analýzu exogenních a endogenních
bioaktivních látek, včetně toxických.
• Produkce klíšťat – čistá bez patogenů (SPF) nebo infikovaná specifickým patogenem –
chovné zařízení na Biologickém centru je schopné dodat vajíčka, larvy, nymfy, dospělých
samce a samice následujících druhů klíšťat: Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Ixodes
hexagonus, Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus appendiculatus, Rhipicephalus pulchellus, Hyalomma aegypticum a Ornithodoros moubata.
• Zařízení pro odběr vzorků sedimentu – zařízení pro odběr vzorků sedimentu, zejména
ze dna vodního tvaru.
• Know-how k uplatnění NGS diagnostiky fytovirů, viroidů a fytoplazem – metodika.
• Zařízení pro vzdálené sledování vodních živočichů – zařízení pro vzdálené sledování
vodních živočichů pomocí echolotu s alespoň jedním vysílačem pro sledování vodních
živočichů.
• Způsob vyhledávání aktinomycet potenciálně produkujících bioaktivní látky s C5N
jednotkou.
• Zařízení pro vzorkování rybí obsádky.
• Použití acyklického nukleosidfosfonátu, tenofoviru, k eliminaci rostlinných ssDNA virů.
• Modifikovaný kapsidový protein pro navození resistence vinné révy k nepovirům
a jeho kódující sekvence.
• Vývoj funkční antiparazitické stravy pro chovy lososovitých ryb.
• Vývoj diagnostického kitu pro monitoring preklinické fáze moru včelího plodu.
• Hledač a uvolňovač rybářských sítí.
• Zařízení pro aerodynamické testy velmi malých objektů.
• Krmivo pro včely.
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Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.,
Centrum transferu technologií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jako CDV“),jako příjemce účelové dotace pro
realizaci projektu „Centrum transferu technologií“ financovaného z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání buduje v rámci své stávající struktury zcela nové a funkční
pracoviště Centra transferu technologií.
Základním smyslem a klíčovou aktivitu nově vzniklého Centra transferu technologií bude:
úspěšná a efektivní komercializace dosažených výsledků výzkumu ve všech oblastech
dopravy, jimiž se CDV, zabývá. Významným úkolem nově vzniklého Centra transferu
technologií v CDV bude rovněž aktivní vytváření nových výzkumných a komerčních příležitostí a podmínek pro zajištění účelné spolupráce CDV s potenciálními partnery tak, aby
byl v CDV realizován výzkum nejenom dle aktuálních potřeb trhu, ale zejména i nových
komerčních partnerů. Součástí aktivit Centra transferu technologií bude i příležitost
k získání odpovídajících odborných znalostí nevyhnutelných nikoliv toliko pro uzavírání
obchodně právních vztahů, nýbrž i pro zajištění plné ochrany stávajících výsledků tvůrčí
činnosti CDV.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., bylo zřízeno v roce 2007 ministerstvem dopravy,
v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. CDV je
právním nástupcem výzkumného ústavu dopravného v Žilině, který vznikl v roce 1954.
Aktuálně je CDV jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti ministerstva
dopravy. Svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České
republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Zabývá se jednak klasickými obory,
jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních
staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou
dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy,
odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atd.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Centrum transferu technologií

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum transferu technologií

Součást instituce

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Vedoucí/ředitel

Ing. Jiří Jedlička		
e-mail: jiri.jedlicka@cdv.cz
tel.: +420 721 222 994 | +420 541 641 301

Kontaktní adresa

Líšeňská 33a
636 00 Brno

Webové stránky

www.cdv.cz

Rok založení centra

2017

Počet zaměstnanců centra (FTE)

4

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
vědečtí
provozní

Člen Transfera.cz od roku

2017

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Městské, oblastní a dopravní plánování
Znečištění a kontrola ovzduší		
Pozemní dopravní systémy a zařízení		
Vliv životního prostředí na zdraví		
Senzory, čidla, měření a regulace

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
ECTRI | FEHRL | FERSI | POLIS | ICTCT

180
119
61

12 13

VÝKON INSTITUCE

14
12

12
10
8
6
4

3
2

2

2
1

1

0

0

počet podaných přihlášek
vynálezů

60 000
50 000

2000

1500
29 054

31 063

1200
900

20 000

600

10 000
0

počet prodaných licencí

1800

40 000
30 000

počet udělených patentů

2100
51 433

1

0

300
smluvní výzkum v tis. Kč

0

0

100

celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Centrum transferu technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Efektivní doprava a její plánování
•
•
•
•

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě
Mikrosimulační dopravní modely
Makroskopické modely
Komplexní zpracování územního generelu dopravy (průzkumy, predikční modely,
návrhy opatření a jejich ověření)
• Dopravní průzkumy a ADR

Monitoring a vyhodnocení zátěže životního prostředí dopravou včetně možných
zdravotních rizik
• Stanovení a vyhodnocení vybraných indikátorů zátěže životního prostředí, a to včetně
jejich trendů
• Zpracování a příprava chemických a toxikologických analýz a následné kvalitativní
i kvantitativní stanovení široké škály organických i anorganických látek včetně jejich
stopových a ultrastopových koncentrací
• ITS systémy pro řízení a zklidňování dopravy, řízení dopravy v klidu s využitím inteligentních parkovacích systémů. Koncepty a Smart cities programy včetně studií
proveditelnosti a navržení vhodných technologií a senzorů

Akreditované laboratoře dopravního značení a dopravních nehod
Zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, drsnosti/protismykových vlastností povrchu vozovky a vodorovného
dopravního značení a měření rozměrů vozidel.

CDV provozuje 2 akreditované laboratoře:
Laboratoř dopravní infrastruktury a životního prostředí (LDIZP),
Laboratoř dopravního značení a dopravních nehod (LDZDN)
V akreditované laboratoři CDV provádí mj.: zkoušky z čerstvého a ztvrdlého betonu včetně
odběru vývrtů a nedestruktivního zkoušení, zkoušky zrnitosti kameniva, ztvrdlých malt,
pevnosti potěrových materiálů, zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, drsnosti/protismykových vlastností
povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení a měření rozměrů vozidel, měření
dopravního hluku, stanovení koncentrací limitovaných škodlivin ve vnějším ovzduší
(imise), ekotoxikologické zkoušky.
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Česká zemědělská univerzita v Praze,
Centrum inovací a transferu technologií
„Centrum vzniklo v roce 2012 a zabývá se podporou spolupráce mezi univerzitou a podnikovou sférou s cílem propojení výzkumného a technologického potenciálu univerzity
s potřebami podnikatelské sféry a napomáhá tak komercializaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti univerzity.
CITT má své zástupce na všech fakultách a institutu ČZU, kteří jsou úzce napojeni na
jednotlivé oborově zaměřené vědecké týmy či jednotlivce a fungují jako informační
a distribuční kanály uvnitř univerzity. CITT má tak aktualizovaný přehled o probíhajících
vědecko-výzkumných aktivitách napříč celou univerzitou.
ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu.
Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují
vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů
doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální
kurzy, univerzitu třetího věku. V roce 2015 ČZU podruhé uspěla v soutěži „Českých 100
nejlepších“ firem. V roce 2016 se umístila na sedmém místě z českých univerzit v prestižním mezinárodním žebříčku Times Higher Education.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Centrum inovací a transferu technologií

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum inovací a transferu technologií

Součást instituce

Česká zemědělská univerzita v Praze

Vedoucí/ředitel

Ing. Gabriela Jirátová
e-mail: jiratova@rektorat.czu.cz
tel.: +420 224 382 408

Kontaktní adresa

Kamýcká 129
165 21 Praha - Suchdol

Webové stránky

www.citt.czu.cz

Rok založení centra

2012

Počet zaměstnanců centra (FTE)

6

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
vědečtí
provozní

Člen Transfera.cz od roku

2014

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Zemědělská ekonomie
Zemědělské stroje a stavby
Informatika
Pěstování rostlin, osevní postupy
Lesnictví
Potravinářství
Chov hospodářských zvířat
Mikrobiologie, virologie

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
CESNET

1544
720
824

16 17

Česká zemědělská univerzita v Praze, Centrum inovací a transferu technologií

VÝKON INSTITUCE

18

17

15
12
10

11

10

9
6

6

6
3

3

3

1
0

počet podaných přihlášek
vynálezů

10 000
8000

9749

9136
7800

počet udělených patentů

1000
800

6000

600

4000

400

2000

200

0

smluvní výzkum v tis. Kč

počet prodaných licencí

0

230
20

0

celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč

České vysoké učení technické v Praze, Odbor pro řízení projektů a transfer technologií

České vysoké učení technické v Praze,
Odbor pro řízení projektů a transfer technologií
Transfer technologií společně s výukou a výzkumem tvoří základní pilíře Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Transfer technologií na ČVUT zajišťuje zkušený
tým odborníků a patentových zástupců Odboru pro řízení projektů a transfer technologií
(OŘPTT). Cílem činnosti OŘPTT je podpora a servis zaměstnancům a studentům ČVUT
při komercializaci jejich řešení. V rámci své činnosti nabízí OŘPTT následující služby:
• zajištění ochrany duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky) včetně správy licenčního fondu ČVUT určeného na zajištění zahraniční ochrany řešení s vysokým komerčním potenciálem,
• asistence v procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje,
• koordinace mezifakultního smluvního výzkumu,
• aktivní propojování ČVUT s aplikační sférou,
• pomoc začínajícím firmám s vazbou na ČVUT prostřednictvím podnikatelského inkubátoru InQbay.
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým
školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická,
jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18
nabízí svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT
vychovává moderní, dynamické a flexibilní odborníky, vědce a manažery. V roce 2017 se
ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400
světových univerzit, v oblasti Civil and Structural Engineering na 51.–100. místě, v oblasti
Mechanical Engineering na 151.–200. místě, v oblasti Computer Science and Information
Systems na 201.–250. místě, v oblasti Electrical Engineering na 151.–200. místě. V oblasti
Mathematics na 251.–300. místě a Physics and Astronomy na 151.–200., v oblasti Natural
Sciences na 220. místě, v oblasti Architecture na 101.–150. místě, v oblasti Engineering
and Technology na 201. místě.
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií

Součást instituce

České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí/ředitel

Ing. Ivo Stanček
e-mail: ivo.stancek@cvut.cz
tel.: +420 777 456 939

Kontaktní adresa

Zikova 1903/4
166 36 Praha 6

Webové stránky

www.orptt.cvut.cz

Rok založení centra

1993

Počet zaměstnanců centra (FTE)

5

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
vědečtí
provozní

Člen Transfera.cz od roku

2015

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Strojní zařízení a nástroje		
Stavebnictví		
Využití počítačů, robotika a její aplikace		
Aeronautika, aerodynamika, letadla		
Pozemní dopravní systémy a zařízení		
Umělá inteligence a strojové učení		
Komunikační zařízení		
Stavitelství

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
EBN

3633
2026
1359

České vysoké učení technické v Praze, Odbor pro řízení projektů a transfer technologií

VÝKON INSTITUCE
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prodaných licencí v tis. Kč
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České vysoké učení technické v Praze, Odbor pro řízení projektů a transfer technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Jednoosý smykový přístroj (UST) (Pozemní dopravní systémy a zařízení):
Vyvinuté zkušební zařízení UST je určené k měření smykových vlastností asfaltových
směsí. Jedná se o sestavu ocelového válce s vnitřní podporou, do které je vkládáno
zkušební těleso tvaru nízkého válce s otvorem o průměru 50 mm ve středu tělesa. Do
otvoru je vložena ocelová příložka s křidélky, přes kterou je aplikováno zatížení na zkušební vzorek. Během zkoušky je měřena deformace ocelové vložky a jsou vypočítávány
materiálové charakteristiky jako smykový modul tuhosti a náchylnost materiálu k tvorbě
trvalých deformací. Tyto charakteristiky mají přímou souvislost s únosností vozovky pod
zatížením nákladní dopravou a odolností vozovky k tvorbě kolejí.

Multifunkční cementový kompozit (Stavebnictví):
Jedná se o suchou prefabrikovanou cementovou směs, která vyniká vysokou schopností
odolávat účinkům rázu a umožňuje podstatné zkrácení termínu prací při opravách betonových
konstrukcí. Díky lehké zpracovatelnosti s dobrou adhezí ke stávajícímu povrchu a rychlosti
dosažení požadované pevnosti během tuhnutí je možné opravované místo plně staticky
i dynamicky zatížit již po 12 až 24 hodinách. Během jednoho dne je možné dosáhnout
40–60 MPa pevnosti v tlaku a během 28 dnů pak 100–110 MPa. Pevnost v ohybu dosahuje
4–11 MPa během jednoho dne a 15–20 MPa po 28 dnech. Směs je vhodná pro rekonstrukce
ve vysoce náročných podmínkách, kde betonové konstrukce podléhají vysokému dynamickému namáhání, anebo je vyžadována odolnost vůči chemickým degradačním procesům.

Netermální plazma (Strojní zařízení a nástroje):
Jedná se o unikátní zařízení na bázi netermální plazmy s využitím působení magnetického
a akustického pole na výboj, což vede k jeho stabilizaci a homogenizaci. Výboj tak hoří
rovnoměrně v celém objemu výbojové komory. Technologie umožňuje průchod zpracovávaného plynu výbojovým prostorem a zároveň nabízí možnost separovat výbojový
prostor od vnějšího prostředí, a to za účinného chlazení výbojových elektrod. Technologie
tak uživateli umožňuje přesnou kontrolu fyzikálních parametrů, jakými jsou koncentrace
iontů a elektronů v plazmatu, energie iontů, tok pracovního plynu a typů iontů v plazmatu.

HeRo – Health Robot (Komunikační zařízení):
Zařízení dohlíží na člověka, monitoruje jeho životní funkce a zpracovává standardní data
(teplota, kyslík v krvi, tep, pulzní tlak systolický/diastolický). HeRo bezdrátově komunikuje
s mobilními zařízeními, zdravotnickými a nouzovými centry. V dalším rozšíření bude HeRo
propojen s dalšími moduly (EKG, EEG) a v budoucnu bude schopen komunikovat např.
s nanoboty v těle uživatele a přebírat jejich informace.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro inovace a transfer technologií

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
Centrum pro inovace a transfer technologií
Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT) vzniklo v červnu 2012 v rámci Fyzikálního
ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. (FZÚ). CITT realizuje ochranu a využití duševního vlastnictví vzniklého v rámci činností FZÚ včetně projektů ELI Beamlines a HiLASE. CITT dále
propaguje tyto výstupy vůči průmyslovým firmám a rozvíjí spolupráci s nimi tak, aby oba
projekty byly schopné dlouhodobě a udržitelně realizovat průmyslovou spolupráci. CITT
řídí projekty zaměřené na podporu transferu technologií a činností proof-of-concept
z národních i mezinárodních zdrojů a realizuje projekty smluvního výzkumu.
„Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Současný výzkumný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu.
Laserová centra FZÚ ELI Beamlines (www.eli-beams.eu) a HiLASE (www.hilase.cz) představují světově unikátní výzkumné infrastruktury. Centrum ELI Beamlines je uživatelská
infrastruktura, která je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých
výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro infrastruktury
výzkumu (ESFRI).
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum pro inovace a transfer technologií

Součást instituce

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Vedoucí/ředitel

Ing. Aleš Hála
e-mail: ales.hala@eli-beams.eu
tel.: +420 702 004 931

Kontaktní adresa

Za Radnicí 835
252 41 Dolní Břežany

Webové stránky

www.eli-beams.eu

Rok založení centra

2012

Počet zaměstnanců centra (FTE)

7

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
992
vědečtí 535
provozní 457

Člen Transfera.cz od roku

2015

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Optika, masery a lasery
Fyzika pevných látek a magnetismus
Elementární částice a fyzika vysokých energií
Teoretická fyzika

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
HEPtech

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro inovace a transfer technologií

VÝKON INSTITUCE

10
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smluvní výzkum v tis. Kč
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celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč
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Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Centrum pro inovace a transfer technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Fyzikální ústav nabízí
• využití laserů s vysokou opakovací frekvencí pro technologie mikro-obrábění, testování odolnosti optických materiálů, řezání, sváření, odstraňování povlaků a laserové
vyklepávání;
• přípravu a zkoumání funkčních materiálů a kompozitů, supravodičů, kapalných krystalů
a slitin s tvarovou pamětí ve formě monokrystalů (např. stentů pro využití v kardiologii), polykrystalů, nano-strukturovaných materiálů, tenkých vrstev a materiálových
povlaků. Specificky se jedná o scintilační detektory radioaktivních látek a výbušnin,
materiály na bázi nanodiamantů k čištění vody, nanočásticové vrstvy pro ochranu
památek, přeměnu odpadního tepla na elektřinu, prodloužení životnosti paliva pro
jaderné reaktory, urychlování protonů laserem pro léčbu nádorových onemocnění,
softwarová řešení v oblasti elektronové mikroskopie apod.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Kancelář transferu technologií

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Kancelář transferu technologií
Kancelář transferu technologií je profesionálním pracovištěm na Jihočeské univerzitě
pro propojování akademické a podnikatelské sféry, neboť dlouhodobá podpora transferu
výsledků výzkumu a vývoje do praxe patří mezi strategické priority univerzity. Mezi hlavní
aktivity patří identifikace a ověření jednotlivých výsledků VaV s největším potenciálem
tržního uplatnění a pilotní řízená asistence těmto výsledkům v rámci dílčích plánů komercializace; vč. zajištění potřebných finančních prostředků, zabezpečení podmínek pro
průmyslově-právní ochranu, analýzu tržního uplatnění, vyhledání partnerů, eventuálně
přípravu spin-off společnosti a zprostředkování prodeje či postoupení licence. Celkovým
výstupem projektu je fungující CTT. Základní funkcí CTT je propojování technologické
nabídky (VaV kapacity) a podněcování, aktivace a uspokojování technologické poptávky
(subjekty aplikační sféry). Již od roku 2013 rekrutuje kancelář mimo jiné uzavřené první
licenční smlouvy.
Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola sídlící v Českých Budějovicích. Profiluje se
jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.
Na univerzitě studuje 11 000 studentů ve více než 200 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách. V průběhu své existence se univerzita
stala významným centrem výzkumu a vývoje v jižních Čechách. Nové budovy, vybavené
nejmodernějšími přístroji a laboratorní technikou, jsou zárukou špičkových výsledků.
Výzkumné zaměření univerzity potvrzují také srovnávací žebříčky univerzit př. žebříček
4ICU 11 000 univerzit a vysokých škol ve 200 zemích světa, ve kterém Jihočeská univerzita obsadila 1 431. místo. V roce 2014 otevřela univerzita svůj první technický obor
Mechatronika. Významným úspěchem je vybudování v evropském měřítku unikátního
centra zaměřeného na rybářství a ochranu vod CENAKVA ve Vodňanech a otevření vlastní
polární výzkumné stanice na Špicberkách a stanice na Papua N. Guinea.
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Kancelář transferu technologií

Součást instituce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vedoucí/ředitel

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková
e-mail: rstemberkova@jcu.cz
tel.: +420 702 027 182 | +420 389 036 040

Kontaktní adresa

Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

Webové stránky

www.jctt.cz

Rok založení centra

2012

Počet zaměstnanců centra (FTE)

5,61

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
1370,41
vědečtí
746,709
provozní 623,698

Člen Transfera.cz od roku

2014 (původně člen AKTOP)

Forma členství

řádný člen

Hlavní oblasti specializace

Rybářství
Biotechnologie a bionika
Potravinářství
Biochemie
Zemědělství – rostlinná i živočišná

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
L.E.S.I. | AIP ČR | ITTN | ASTP-Proton | ERDV region – platforma VŠ		

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Kancelář transferu technologií
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celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Kancelář transferu technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Rybářství a ochrana vod
Omega 3 kapr, kaviár bez zabíjení, způsob eliminace lepivosti jiker, zlepšení kvality vod
(zařízení a způsob), způsob etologického sledování korýšů a měkkýšů, software Biowes,
Exposure scope, reprodukce a intenzivní chov ryb, kvalita rybího masa, umělá reprodukce
hospodářsky významných druhů ryb, vývoj softwarů a specializovaných mikroskopů,
stopová analýza cizorodých organických látek ve složkách životního prostředí.

Zemědělství a potravinářství
Immunoanalytická souprava na stanovení hovězího a ovčího TSH v krevním séru, retenční
systém pro snížení kontaminace radionuklidy, přípravky indukující zvýšení produkce bioaktivních látek v rostlinách, zpracování masa a mléka, krajinný managment, hodnocení
kvalitativních ukazatelů povrchových vod (chemické a fyzikální parametry) a pro účely
včasného varování při znečištění povrchových vod – vyvinutí specializovaného softwaru,
agroekosystémy – akreditovaný poradenský servis.

Biotechnologie
Rekultivace postindustriálních stanovišť, výzkum klíšťat, biologie ekosystémů- zpracování
mapových podkladů s pomocí nástrojů GIS (zpracování družicových dat, archeobotanika,
paleoekologie, izotopová hmotnostní spektrometrie.

Chemie a biochemie
Environmentální chemie, strukturní biochemie, biofyzikální chemie, nanotechnologie,
glykobiologie.

Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií

Masarykova univerzita,
Centrum pro transfer technologií
CTT MU bylo založeno v roce 2005 jako jedno z prvních pracovišť svého druhu
v ČR. Naším posláním je podporovat uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi,
chránit a spravovat duševní vlastnictví Masarykovy univerzity a poskytovat vědcům i firmám profesionální podporu a servis ve všech souvisejících oblastech.
Tým CTT je tvořen business development manažery, projektovými manažery, právníky
a ekonomicko-administrativním zázemím. Portfoliem svých služeb naši specialisté
oslovují jak vědce, tak komerční firmy. Nabízíme technologie k licencování, pomoc při
vyhledávání vědeckých partnerů a zajištění právních náležitostí pro smluvní výzkum,
využití výzkumných a laboratorních kapacit MU i odborné konzultace v oblasti transferu
technologií a ochrany duševního vlastnictví.			
Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí
v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi,
prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy
a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.
Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. V soutěžích
o podporu výzkumných projektů se univerzita v posledních letech umísťuje na předních
místech, investuje mimořádné prostředky do rozvoje výzkumných a výukových kapacit
v novém univerzitním kampusu, rozvíjí aktivity v oblasti transferu znalostí a podpory
vědy a inovací.
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum pro transfer technologií

Součást instituce

Masarykova univerzita

Vedoucí/ředitel

RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
e-mail: janouskovcova@ctt.muni.cz
tel.: +420 549 494 654

Kontaktní adresa

Komenského nám. 2
602 00 Brno

Webové stránky

www.ctt.muni.cz

Rok založení centra

2005

Počet zaměstnanců centra (FTE)

10,9

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
3992,7
vědečtí
2090,5
provozní 1902,2

Člen Transfera.cz od roku

2014

Forma členství

řádný člen

Hlavní oblasti specializace

Biochemie
Chemie
Fyzikální úpravy materiálů
Informatika
Společenské vědy

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
CESNET | Jihomoravské inovační centrum | Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu		
Regionální hospodářská komora Brno | Svaz průmyslu a dopravy ČR 		

Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií

VÝKON INSTITUCE
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smluvní výzkum v tis. Kč
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počet prodaných licencí
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počet udělených patentů

2
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celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč
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Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Biochemie
MU má silný aplikační potenciál například ve výzkumu směřujícímu k diagnostice, prognostice a léčbě chronické lymfocytární leukémie a využití metod molekulární biologie pro
diagnostiku vybraných chorob (např. leukémie, aspergilózy). Slibný je i vývoj nových typů
zubních implantátů a materiálů pro ně. Vědci pracují i na vývoji a optimalizaci biosenzorů
pro detekci konkrétních patogenů, slibným je i výzkum využití různých tříd mikro RNA
v diagnostice a prognostice onkologických onemocnění.

Chemie
Zajímavé aplikace nabízí proteinové inženýrství zaměřené na stabilizaci proteinů i nové
makrocyklické deriváty glykolurilu a jejich aplikace (např. jako matrice pro řízený přenos
léčiv v organizmu, substrát na čištění odpadních vod, biosenzory). Výzkumníci pracují i na
ekologicky šetrných katalyzátorech pro organické syntézy, zejména pro málo dostupné
chemické speciality. Slibné jsou nové organické sloučeniny pro použití jako léčiva, především pro onkologické a neurodegenerativní choroby.

Fyzikální úpravy materiálů
Silnou oblastí aplikovaného výzkumu jsou úpravy různých povrchů v závislosti na požadovaných vlastnostech: hydrofilita, hydrofobicita, odstranění nebo vnesení funkčních
skupin. Na MU probíhá vývoj nových zařízení pro aplikaci plazmatu, možnost uplatnění
je široká. Zajímavý je výzkum nových polovodičových materiálů a charakterizace jejich
vlastností pro využití v polovodičovém průmyslu.

Informatika
V oboru ICT spolupracuje MU velmi významně s aplikační sférou, Fakulta informatiky má
silné vazby s firmami ze Sdružení průmyslových partnerů. Úspěšným transferem jsou
například pokročilé spektrometrické systémy pro detekci ionizujícího i neionizujícího
záření a pro dozimetrická hodnocení měřeného pole záření.

Společenské vědy
Masarykova univerzita má značný aplikační potenciál i v oborech tzv. humanitních. Řada
fakult MU se zaměřuje společenskovědním směrem, aplikace z těchto pracovišť mají
přesah do soukromé i veřejné sféry. Úspěšným příkladem je například aplikace pro návštěvníky Zoo Brno, či technologie střediska Teiresiás, které pomáhá hendikepovaným.

Mendelova univerzita v Brně, Centrum transferu technologií

Mendelova univerzita v Brně,
Centrum transferu technologií
Centrum transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně je specializované celoškolské
pracoviště, které se stará o ochranu duševního vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zároveň zabezpečuje profesionální obchodní a partnerskou komunikaci univerzity s představiteli průmyslu. Cílem centra je rozšířit
a zintenzivnit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem využít speciálního přístrojového a laboratorního vybavení nebo znalostního potenciálu a vědeckých výsledků univerzity.
Zároveň chceme podpořit navazování nových strategických partnerství ve výzkumu a vývoji.
Posláním CTT je rozvoj univerzity a podpora jejího komerčního potenciálu. Naučit vědce
přemýšlet nejen o vědě, ale i finanční hodnotě jejich práce, která se musí promítat do
duševní ochrany a následně prodeje licencí do aplikační sféry.
Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult: Agronomická fakulta, Fakulta regionálního
rozvoje a mezinárodních studií, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta
a Zahradnická fakulta a jeden vysokoškolský ústav, Institut celoživotního vzdělávání.
Univerzita uskutečňuje vzdělávání ve všech třech stupních vysokoškolského studia,
habilitační a profesorské řízení. Univerzita prostřednictvím svých součástí realizuje
vzdělávání v následujících oblastech: Architektura a urbanismus, Biologie a ekologie,
Ekonomické obory, Chemie, Informační technologie, Kybernetika a informatika, Lesnictví,
Politické vědy, Potravinářství, Stavebnictví, Učitelství, Umění, Zemědělství, a to ve více než
90 akreditovaných studijních programech.
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum transferu technologií
Mendelovy univerzity v Brně

Součást instituce

Mendelova univerzita v Brně

Vedoucí/ředitel

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.
e-mail: vaclav.trojan@mendelu.cz
tel.: +420 545 133 389

Kontaktní adresa

Zemědělská 1
613 00 Brno

Webové stránky

ctt.mendelu.cz

Rok založení centra

2013

Počet zaměstnanců centra (FTE)

6

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
vědečtí
provozní

Člen Transfera.cz od roku

2015

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
Lesnictví
Botanika
Zemědělská ekonomie
Pěstování rostlin, osevní postupy
Hnojení, závlahy, zpracování půdy

1087
191,3
409,8

Mendelova univerzita v Brně, Centrum transferu technologií

VÝKON INSTITUCE
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vynálezů
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smluvní výzkum v tis. Kč

2547
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počet prodaných licencí
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25 000

počet udělených patentů

1

0

celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč
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Mendelova univerzita v Brně, Centrum transferu technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
V oblasti lesnictví, zpracování dřeva, dřevostaveb a nábytkářství je nabízena celá řada
služeb. Jedná se o poradenství v oblastech pěstování a monitoringu lesních porostů,
diagnostiku stavu stromů, půdy a dalších částí ekosystémů, ekologie lesa, těžebních
technik – lesnické produkce. Významnou součástí je také oblast zpracování dřeva, od
produkce základních pilařských produktů, přes dřevokompozitní materiály, speciální
výrobky ze dřeva, až po výrobky stavebního a nábytkářského průmyslu, včetně designu nábytku. Specifickou částí je vývoj a produkce lanovek na dopravu kulatiny z tězce
přístupných oblastí. Ve zmíněných oblastech poskytujeme poradenství, analýzy i využití
produktů právně chráněných (např. těžební technika, lesnické stavby, dřevokompozitní
materiály a technologie, konstukce nábytku a dřevostaveb) a testování výrobků ze dřeva
a nábytku dle platných norem.
V oblasti rostlinné produkce je nabízena celá řada služeb. Jedná se o poradenství v oblastech výroby zeleniny, ovoce, révy, okrasných rostlin, polních plodin a lesnické produkce.
Obdobně je řešena problematika živočišné produkce. Dále jsou nabízeny chemické analýzy
na nejmodernějších přístrojích a diagnostika chorob a škůdců na zemědělských plodinách.
V oblasti potravinářských technologií lze využít poradenství, analýzy i využití produktů
právně chráněných. Pro oblast vinařství se jedná např. o patent s názvem „Použití směsi
nasycených mastných kyselin pro inhibici alkoholové či malolaktické fermentace a redukci
dávkování oxidu siřičitého při technologii vína“.
Dále jsou nabízeny nové odrůdy zahradnických plodin (meruňky, jabloně, astry apod.),
které jsou připraveny na komercializaci.
Výživa rostlin a využití zemědělské techniky jsou také oblasti, kde lze najít možnosti
poradenství, testování, nebo jiné spolupráce.

Národní ústav duševního zdraví, Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu

Národní ústav duševního zdraví,
Centrum transferu technologií
a aplikovaného výzkumu
Centrum transferu technologií je integrální součást Národního ústavu duševního zdraví
(NUDZ), která zajišťuje:
•
•
•
•
•

identifikaci a zhodnocení využitelnosti duševního vlastnictví,
monitoring vědeckých projektů s komerčním potenciálem,
mapování potřeb výzkumných pracovníků a subjektů aplikační sféry,
metodické zajištění přenosu znalostí a technologií do praxe,
zajištění právní ochrany duševního vlastnictví (patentové a právní poradenství, vzdělávání pracovníků NUDZ),
• strategie financování projektů komercializace (příprava projektových žádostí a realizace
projektů, zajištění kontaktu s potenciálními investory),
• podporu licenčních procesů,
• podporu smluvního výzkumu (monitoring a popis výzkumného portfolia NUDZ).
Národní ústav duševního zdraví vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 2015.
Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0078).
NUDZ se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.
Zaměřením programu NUDZ je výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji
nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres).
Součástí výzkumu je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod.
Přístup k řešení problematiky je založený na vzájemné provázanosti metodik molekulární
biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování. NUDZ je rovněž klinickou
základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Současně jako Klinika psychiatrie a lékařské
psychologie 3. LF UK zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávání.
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum transferu technologií
a aplikovaného výzkumu

Součást instituce

Národní ústav duševního zdraví

Vedoucí/ředitel

RNDr. Karel Valeš, PhD.
e-mail: tt@nudz.cz
tel.: +420 283 088 111

Kontaktní adresa

Topolová 748
250 67 Klecany

Webové stránky

www.nudz.cz

Rok založení centra

2017

Počet zaměstnanců centra (FTE)

5

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
442
vědečtí
94
provozní 348

Člen Transfera.cz od roku

2017

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Psychologie
Sociologie, demografie
Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Farmakologie a lékárnická chemie
Psychiatrie, sexuologie

Národní ústav duševního zdraví, Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu

VÝKON INSTITUCE
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celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč
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NUDZ, Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Psychologie
Projekty se soustředí na neuropsychologii spánku, cirkadiánní rytmicitu a léčby pacientů
s poruchami spánku s důrazem na záchyt raných fází onemocnění, dlouhodobé monitorování a preventivní potenciál časných intervencí, vč. studia dynamiky složitých mozkových
procesů za normálních a patologických stavů a změn vyvolaných různými terapeutickými
postupy (farmakoterapie, psychoterapie, rTMS, neurofeedback).

Sociologie, demografie
Zabýváme se sociální psychiatrií, psychiatrickou epidemiologií a ekonomikou duševního
zdraví. Dále epidemiologickým výzkumem zaměřeným na prevalenci užívání návykových
látek v populaci dospívajících a v dospělé populaci ČR a vývojem výzkumných instrumentů pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí. Hlavním výstupy jsou např.:
mapa s odborným obsahem: Winkler, P., Machů, V., Kondrátová, L. Mapa služeb pro lidi
s duševním onemocněním.

Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Zaměřujeme se na hodnocení hlavních neurobiologických modalit mozku v kontextu
průběhu duševní nemoci (MRi, genetika, metabolomika, neuropsychologie, EEG, klinická
data atd.). Cílem je vytvoření pružného a moderního informačního e-Health systému pro
komplexní personalizovanou péči. Hlavními výstupy jsou software a e-Health technologie
pro moderní psychiatrii a klinické neurovědy.

Farmakologie a lékárnická chemie
Preklinické testování psychofarmak. Hlavními výstupy jsou patenty: 3-hydroxy-22-oxido-21-homo-5-pregnan-20-on, způsob jeho výroby a jeho použití, CZ 302050 a Steroide
anionic compounds, method of their production, usage and pharmaceutical preparation,
EP2435463 a Certifikovaná metodika: Stanovení delta-9-tetrahydrokanabinolu a jeho
metabolitu v krevním séru chromatografickou metodou s hmotnostní spektromatrií, CZ
PPR-31123–7/CJ-2015–990530.

Psychiatrie, sexuologie
NUDZ je centrem excelence v klinické psychiatrii a moderní referenční pracoviště péče
o duševní zdraví soustředící se na testování nejnovějších diagnostických a terapeutických
postupů a výzkum specifických biologických markerů pro včasnou diagnózu neurodegenerativních a neuropatologických procesů. Hlavními výstupy jsou klinické studie a průmyslové vzory (např. Obrázky k vyšetřování a trénování poznávacích funkcí CZ 36461).

Technická univerzita v Liberci, Centrum pro podporu transferu technologií

Technická univerzita v Liberci,
Centrum pro podporu transferu technologií
ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum pro podporu transferu technologií

Součást instituce

Technická univerzita v Liberci

Vedoucí/ředitel

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
e-mail: pavel.nemecek@tul.cz
tel.: +420 602 429 519

Kontaktní adresa

Studentská 2
461 17 Liberec 1

Webové stránky

cptt.tul.cz

Rok založení centra

2014

Počet zaměstnanců

5

Počet vědeckých pracovníků na instituci

521

Člen Transfera.cz od roku

2016

Forma členství

přidružené

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
AK vlády ČR | ARR – Agentura regionálního rozvoje | Asociace děkanů technických fakult | Asociace
textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) | Česká demografická společnost | Česká marketingová
společnost | Česká společnost ekonomická | Česká společnost operačního výzkumu | Česká společnost
pro politické vědy | Česká společnost pro systémovou integraci | Česká statistická společnost | Česká
technologická platforma pro textil | Česká technologická platforma strojírenství, o. s. | Česká vodíková
technologická platforma | ČNK CIE – International Commission of Illumination | ERSA – European Regional
Science Association | Klastr technických textilií Clutex | Okresní hospodářská komora v Liberci | Regionální
kontaktní organizace v rámci VUTS Liberec, a. s. | Sdružení automobilového průmyslu | Sdružení CENEN
Sdružení pro inženýrskou mechaniku | Společnost pro mechaniku

42 43

Technická univerzita v Liberci, Centrum pro podporu transferu technologií
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Univerzita Karlova, Centrum pro přenos poznatků a technologií

Univerzita Karlova,
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií je samostatná součást Univerzity Karlovy.
Poskytuje služby podporující transfer poznatků a technologií s cílem zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu UK pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Centrum buduje
inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi
UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními partnery mimo UK, zprostředkováním
znalostí, služeb a finančních prostředků. Centrum je hlavním kontaktním bodem pro
externí partnery.

Nabízíme:
• patentové a právní poradenství akademické obci UK v oblasti ochrany duševního
vlastnictví a komercializace,
• zprostředkování kontaktů mezi pracovišti UK a aplikační sférou,
• přípravu a realizaci projektů, konzultační a finanční podporu konkrétních komercializačních projektů, včetně Proof of Concept,
• vzdělávání v oblasti komercializace (například kurz Management vědy a inovací),
• strategické a metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na UK.		
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity.
V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni) a několik dalších
součástí. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení
vědeckých výstupů RVVI. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600
akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 50 000 studentů, což je zhruba
1/6 všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech
s více než 700 studijními obory. UK ročně absolvuje asi 9000 studentů. Univerzita Karlova
patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů
v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK
vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými VŠ.
Finanční ohodnocení absolventů Univerzity Karlovy na trhu práce patří k nejvyšším.
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum pro přenos poznatků a technologií
Univerzity Karlovy

Součást instituce

Univerzita Karlova

Vedoucí/ředitel

Mgr. et Mgr. Hana Kosová
e-mail: hana.kosova@ruk.cuni.cz
tel.: +420 224 491 508

Kontaktní adresa

Petrská 1180/3
110 00 Praha 1

Webové stránky

www.cppt.cuni.cz

Rok založení centra

2007

Počet zaměstnanců centra (FTE)

12

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
vědečtí
provozní

Člen Transfera.cz od roku

2014

Forma členství

řádný člen

Hlavní oblasti specializace

Farmakologie a lékárnická chemie
Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
Společenské a humanitní vědy
Interdisciplinární kombinace
Nové materiály a využití nanončástic

8086
4618
3468

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
ASTP-Proton (Knowledge Transfer Europe) | AIP | LES | EUKTS | UIIN		

Univerzita Karlova, Centrum pro přenos poznatků a technologií
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Univerzita Karlova, Centrum pro přenos poznatků a technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Farmakologie a lékárnická chemie
Farmaceutická fakulta UK, ale i lékařské fakulty pracují na projektech, jejichž cílem je
nalézt nové sloučeniny využitelné jako léčiva. Jednou z prioritních oblastí jsou látky účinné
na multirezistentní kmeny tuberkulózy, kde je patentovaná celá řada látek a zároveň
UK nabízí unikátní možnost testování in vivo ve spolupráci s armádním pracovištěm
v Těchoníně. Týmy Přírodovědecké fakulty pracují na ověření potenciálu nových nosičů
radionuklidů pro radiodiagnostické a radioterapeutické aplikace.

Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
Specializací některých týmů UK je například telemedicína a využití techniky pro sběr
lékařsky relevantních dat a jejich následné zpracování. V této oblasti je již na trhu dostupných několik produktů (Homebalance, Seniorinspect). Dále probíhá mimo jiné intenzivní
vývoj přístrojů monitorujících reakce řidičů, bezkontaktního ovládání polohovací postele
pomocí očních pohybů a inovativní řešení pro monitoring terapie v domácím prostředí.

Nové materiály a využití nanočástic
Slibnou oblastí pro praktickou aplikaci jsou nové materiály a technické řešení jejich struktury
a povrchu, včetně využití nanočástic. Týmu MFF UK se například podařilo snížit potřebu
platiny na anodě o 99% i podstatně snížit její množství na katodě. Za použití pokročilých
nanotechnologií je dále obsah platiny snižován při udržení vysokého užitečného výkonu
a prodloužení životnosti palivových článků.

Společenské a humanitní vědy
UK zde nabízí značný potenciál a široké spektrum oborů, kde je možno využít špičkovou
znalostní základnu pro konzultace a tvorbu studií, analýz, metodik i zpracování unikátních
dat. Takové konzultace a výstupy v současné době využívají v souvislosti s aktuálními
problémy například některá média (například studie kvality vysokých škol), ale i veřejné
instituce a organizace. A to včetně např. Policie ČR, která konzultuje odborníky UK pro
oblast identifikace projevů náboženského extremismu apod.

Interdisciplinární kombinace
Značnou přidanou hodnotou UK je možnost kombinovat expertízu napříč obory, a to v celém
spektru dostupném na UK. Dlouhodobá spolupráce s aplikační sférou probíhá v oblasti
počítačové lingvistiky a jejím využití pro strojové překlady. Nabídka UK umožňuje dále
například doplnit lékařské studie sociologickými a demografickými daty, kombinovat softwarový vývoj s odborně garantovaným obsahem – známým výsledkem je počítačová hra
Československo 38-89, kdy se do vývoje zapojili historici UK a dodali autentický obsah.
			

Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckotechnický park

Univerzita Palackého v Olomouci,
Vědeckotechnický park
VTP UP je rektorátním pracovištěm Univerzity Palackého (dále UP) a poskytuje podporu
pracovištím univerzity v celém procesu transferu technologií: od konzultací pro zajištění
ochrany duševního vlastnictví a vedení jeho databáze, přes management Proof-ofConcept projektů (PoC), zpracování tržních analýz, správného zacílení výzkumu, přípravu podkladů pro licenční vyjednávání a vytváření spin-off společností, až po business
plánování a zajištění investic do rozvoje podnikatelských aktivit spojených s výstupy UP.
Je také spojnicí firem do UP, zajišťující nalezení správné skupiny pro spolupráci v široké
škále oborů. Zabývá se i podporou podnikání v nadregionální úrovni prostřednictvím péče
o podnikavou komunitu, business inkubátoru a akcelerátoru.
Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již
v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České
republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou
studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje na 22 000
studentů. Univerzita Palackého patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlépe hodnocené
české univerzity a vede si velmi dobře i ve srovnání se zahraničními univerzitami.
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Vědeckotechnický park
Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP)

Součást instituce

Univerzita Palackého v Olomouci

Vedoucí/ředitel

Ing. Jiří Herinek
e-mail: recepce@vtpup.cz
tel.: +420 585 631 420 | +420 585 631 448

Kontaktní adresa

Šlechtitelů 21
783 71 Olomouc

Webové stránky

www.vtpup.cz

Rok založení centra

2007

Počet zaměstnanců centra (FTE)

3,5

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem 2453,15
vědečtí 1611,854
provozní 841,296

Člen Transfera.cz od roku

2014

Forma členství

řádný člen

Hlavní oblasti specializace

Ostatní materiály
Genetika a molekulární biologie
Biotechnologie a bionika
Senzory, čidla, měření a regulace
Sport a aktivity volného času

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
Společnost vědeckotechnických parků | Národní klastrová asociace | Klastr aditivní výroby
Asociace inovačního podnikání

Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckotechnický park
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Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckotechnický park

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Ostatní materiály
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (www.rcptm.com) vyvíjí nanomateriály na bázi kovů, oxidů kovů a nekovů s širokou možností aplikace v oblasti ekologie,
zdravotnictví, chemické technologie apod. Nabízí v této oblasti měření a smluvní výzkum
soukromým subjektům. Z výsledků PoC se může jednat například o technologii KeyLock,
kterou je možné použít k neprolomitelné ochraně výrobků proti padělání.

Genetika a molekulární biologie
Ústav molekulární a translační medicíny (imtm.cz) vyvíjí metody diagnostiky a léčby onemocnění, především rakoviny různých typů. Nabízí v této oblasti měření a smluvní výzkum
soukromým subjektům. Výsledkem PoC byly například laboratorní pomůcky v oblasti
molekulární diagnostiky pro cytocentrifugaci Cytotrap a magnetické separace Unitrap.

Biotechnologie a bionika
Centrum regionu Haná (www.cr-hana.eu) nabízí výzkum v oblasti zemědělství, kosmetiky,
lékařství založené na rostlinných biotechnologiích. Nabízí v této oblasti měření a smluvní
výzkum soukromým subjektům. Výstupy PoC projektů – přípravky zvyšující resistenci
rostlin proti environmentálním vlivům, kosmetické antiageing krémy, ústní vody.

Senzory, čidla, měření a regulace
Univerzita Palackého dlouhodobě vyvíjí senzory i vyšší celky pro mössbauerovu spektroskopii, kde je světovým leaderem, dále optické a optometrické celky. Výsledkem
můžou být například výstupy na webu (www.mossbauer-spectrometers.com), dále
výstupy PoC Austenitometr pro použití v oblasti on-field analýzy kovových materiálů
a optometrické soustavy pro měření zarůstání průtočných prvků reaktorů. Výstup PoC
TouchIt3D umožňuje proměnit jakýkoli 3D objekt v ovládací konzoli.

Sport a aktivity volného času
Aplikační centrum Baluo (www.acbaluo.cz) zabývající se rekreologií, zdravým životním
stylem a aplikacemi v oblasti pohybových aktivit, efektivním tréningem a mapováním
pohybu lidského těla. Nabízí v této oblasti měření a smluvní výzkum soukromým subjektům.

Univerzita Pardubice, Centrum transferu technologií a znalostí

Univerzita Pardubice,
Centrum transferu technologií a znalostí
Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) přijímá poptávky firem z oblasti VaV,
zajišťuje právní služby, administraci doplňkové činnosti, správu předmětů průmyslového vlastnictví od oznámení vynálezu původcem přes dohled nad řízením k udělení
ochrany až po podporu při jednáních s komerčními partnery, nastavení a kontrolu plnění smluvních vztahů. CTTZ aktivně vyhledává příležitosti ke spolupráci s podniky.
CTTZ nabízí firmám tyto služby: 1) představení technologií k licencování a pomoc při
zhodnocení jejich komerčního potenciálu, 2) vyhledání vědeckých partnerů na univerzitě pro smluvní či společný výzkum a pomoc při vyjednání podmínek spolupráce, 3)
využití výzkumných a laboratorních kapacit univerzity, 4) zajištění celkového servisu
pro tuto spolupráci (návrh smlouvy, nastavení ochrany duševního vlastnictví atd.).
CTTZ řeší projekty TAČR GAMA (podpora Proof-of-Concept) a OP VVV (rozvoj expertních
kapacit pro transfer technologií – projekt zaměřený mj. na vzdělávání).
Historie Univerzity Pardubice sahá do roku 1950. Z původní Vysoké školy chemicko
technologické se v průběhu let stala moderní vzdělávací instituce univerzitního typu, jež
na sedmi fakultách poskytuje vzdělání v oblasti přírodních a technických věd, společenských věd a ve zdravotnických a uměleckých oborech. Vedle vzdělávání je pro univerzitu
charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, dlouhodobě se podílí na řešení
činnosti výzkumných center a řešení projektů v rámci grantových soutěží národních
i mezinárodních agentur. Partnery při řešení projektů jsou české a zahraniční univerzity,
podniky zabývající se aplikací dosažených poznatků v praxi a VaV pracoviště jiných institucí. Působení univerzity v oblasti přenosu poznatků do praxe zahrnuje kromě řešení
projektů společného výzkumu rovněž řešení zakázek smluvního výzkumu, poskytování
expertních, znaleckých a dalších služeb a poskytování licencí k předmětům průmyslového
vlastnictví (k patentům, užitným vzorům či know-how).
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum transferu technologií a znalostí

Součást instituce

Univerzita Pardubice

Vedoucí/ředitel

Ing. Michal Svoboda
e-mail: michal.svoboda@upce.cz
tel.: +420 466 037 531

Kontaktní adresa

náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Webové stránky

vav.upce.cz

Rok založení centra

2012

Počet zaměstnanců centra (FTE)

8

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
1087
vědečtí
602
provozní 485

Člen Transfera.cz od roku

2014

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Organická chemie
Analytická chemie, separace
Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Pozemní dopravní systémy a zařízení

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
klastr Nanoprogress

Univerzita Pardubice, Centrum transferu technologií a znalostí
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Univerzita Pardubice, Centrum transferu technologií a znalostí

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Organická chemie
• Technologie esterifikace laktidů – příprava laktyllaktátů s vyšší přidanou hodnotou
využitelných v mnoha odvětvích potravinářského, kosmetického a farmaceutického
průmyslu.
• Sekvestrační (chelatační) tenzidy s antikorozními vlastnostmi – tyto tenzidy a sekvestranty vykazují silné sekvestrační vlastnosti, jsou biologicky odbouratelné, v závislosti
na postranním řetězci mají výrazné antikorozní vlastnosti a rovněž antibakteriální
a protiplísňové. Využití především pro obráběcí a řezné kapaliny, mytí a konzervace
povrchů kovů, náplní do funkčních (provozních) kapalin, apod.

Analytická chemie, separace
Pokročilé magneticky aktivní TiO2 nanomateriály pro přípravu bioaktivních látek
s uplatněním v biotechnologii a medicíně – izolace a purifikace vybraných biomolekul
na unikátním nosiči (rekombinantní proteiny značené His-Tag, fosforylované peptidy/
proteiny, ale také nukleové kyseliny – DNA a RNA) z velmi komplexních směsí s excelentními separačními charakteristikami při zachování velmi nízké produkční ceny materiálu.

Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Efektivní postup odstraňování problematických kontaminantů z technologických odpadů
a vod – odstraňování nežádoucích a biologicky obtížně odbouratelných kontaminantů
přítomných v technologických vodách a odpadech, jakými jsou polární i nepolární aromatické halogenderiváty a podobné sloučeniny. Odstraňování je založeno na využití
komerčně dostupných a levných iontových kapalin pro sorpci za vzniku produktů podléhajícím následné reduktivní degradaci za běžného tlaku na běžné teploty. Použitá
činidla je možné recyklovat.

Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Přenosný audiometr umožní realizovat rychlá a přitom dostatečně spolehlivá screeningová vyšetření bez nutnosti přímé asistence odborného personálu. Výsledky měření je
možné odesílat přímo do datového skladu prakticky odkudkoliv s možností sofistikovaného statistického vyhodnocení shromážděných dat. Ošetřující lékař má neomezený
přístup k výsledkům prostřednictvím webové aplikace. Jedná se o konkurenceschopný
inovativní produkt s vysokou přidanou hodnotou.

Pozemní dopravní systémy a zařízení
• Patent CZ 305401 Perkusní kyvadlové rázové kladivo
• Patent CZ 306546 Upínací zařízení plochých materiálových vzorků pro použití při
dynamických tahových testech na kyvadlovém kladivu		

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum transferu technologií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Centrum transferu technologií
Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci UTB zajišťován CTT, které bylo založeno v roce 2008. CTT poskytuje vědeckým pracovníkům
univerzity a spolupracujícím firmám soubor profesionálních služeb zaměřený zejména na
oblast průmyslově-právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje a zajištění jejich rychlého
a efektivního přenosu do praxe, což zahrnuje poradenství, analýzy průmyslově právních
vztahů a odborné služby patentových zástupců. Mimo to provádí CTT přímé zastupování
UTB ve věci průmyslových práv před Úřadem průmyslového vlastnictví, Evropským patentovým úřadem, Úřadem EU pro duševní vlastnictví a Světovou organizací duševního
vlastnictví. Rozvoj činnosti a služeb CTT je v souladu s potřebami regionu a regionálních
partnerů a přispívá k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného
výzkumu do praxe.
Strategickým cílem UTB, který je formulován v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti UTB na období
2016–2020, je budovat univerzitu s pevným renomé ve vzdělávacím systému vysokoškolského vzdělávání; zajistit kvalitní výzkum s uznatelnými výstupy v oborech realizovaných
na univerzitě, s vysokou mírou užitečnosti pro kontinuální rozvoj regionu; dále rozvíjet
přirozené mezinárodní prostředí na UTB; využít znalostní potenciál a podmínky k transformaci UTB do kategorie podnikatelské univerzity; posílit činnost univerzity v oblasti
sociální odpovědnosti uvnitř i navenek. Součásti UTB: Fakulta technologická, Fakulta
managementu a ekonomiky, Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta aplikované
informatiky, Fakulta humanitních studií, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzitní
institut, Knihovna, Koleje a menza.
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum transferu technologií

Součást instituce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí/ředitel

Ing. Ivana Bartoníková
e-mail: bartonikova@utb.cz
tel.: +420 576 038 157 | +420 734 792 686

Kontaktní adresa

Univerzitní institut
Nad Ovčírnou 3685
760 01 Zlín

Webové stránky

www.utb.cz | www.isctt.utb.cz
www.inovace.utb.cz

Rok založení centra

2008

Počet zaměstnanců centra (FTE)

8,854

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
847,158
vědečtí 476,78
provozní 370,378

Člen Transfera.cz od roku

2015

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Průmyslové procesy a zpracování
Sport a aktivity volného času
Potravinářství
Kompositní materiály
Fyzika plazmatu a výboje v plynech

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
Asociace inovačního podnikání ČR | Společnost vědeckotechnických parků ČR
European Patent Institute | Komora patentových zástupců ČR

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum transferu technologií

VÝKON INSTITUCE
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prodaných licencí v tis. Kč
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum transferu technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Průmyslové procesy a zpracování
• EP 2744351 – METHOD FOR DEPROTEINIZATION OF WASTE FATS AND OILS – poloprovozní realizace
• CZ 303310 – Způsob deproteinizace odpadních tuků a olejů – poloprovozní realizace

Sport a aktivity volného času
• RCD003100189-0001 – pomůcky pro zdravotně postižené
• Tělocvičné a sportovní vybavení, výstroj a přístroje – projekt Gama

Potravinářství
• CZ306520 – Nutraceutická potravinářská směs – projekt Gama
• CZ 304727 – Způsob výroby vína se zachovanou přírodní antioxidační kapacitou,
licence, projekt Gama

Kompozitní materiály
• CZ 303996 – Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě
implantátů se zvýšenou biokompatibilitou
• CZ303724 – Antimikrobiální komponenta a její použití – projekt Gama

Fyzika plazmatu a výboje v plynech
• CZ306584 – Zařízení pro generování UV záření a způsob generování tohoto záření –
společný projekt ČR-Slovinsko			

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., IOCB TTO s.r.o.

Ústav organické chemie
a biochemie AV ČR, v.v.i.,
IOCB TTO s.r.o.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (ÚOCHB) je přední vědeckou institucí
v českém i evropském měřítku. Jako samostatný ústav má za sebou již šedesát let
úspěšného základního výzkumu v oblastech organické chemie, biochemie, chemie
přírodních produktů a teoretické chemie. ÚOCHB těží ze svých úspěchů v medicinální
chemii. Dosud bylo ve spolupráci s více partnery uvedeno na trh více než 15 léků, které
pocházejí z laboratoří ÚOCHB. Nejvýznamnější je portfolio antivirotik, vyvinutých ve
spolupráci s Katolickou Universitou v Lovani (Belgie) a Gilead Sciences, Inc. (USA), mezi
které patří TenofovirTM, přípravek úspěšně užívaný k léčbě infekce HIV (Viread™, Truvada™,
Atripla™, Striblid™ a Complera™). ÚOCHB v současné době rozvíjí koncept Skupin cíleného
výzkumu, který podporuje další rozvoj unikátních výsledků výzkumu vědců z ÚOCHB ve
směru jejich praktického využití ve formě nových léčiv, diagnostických postupů, nebo
lékařských prostředků. Další informace o ÚOCHB naleznete na stránkách www.UOCHB.cz.
IOCB TTO s.r.o. je dceřiná společnost 100% vlastněná ÚOCHB, která zajišťuje pro ústav
služby spojené s ochranou duševního vlastnictví a transferem technologií. Oborové
zaměření IOCB TTO spadá do oblasti zdravotnictví a veterinární medicíny, nebo laboratorní techniky, většina projektů je především z oblasti vývoje léčiv a diagnostiky, kde
ÚOCHB těží především z hluboké expertízy v oblasti medicinální chemie, biochemie,
organické syntézy a analytické chemie. Mezi nejdůležitější kompetence IOCB TTO patří
řízení portfolia projektů s komerčním potenciálem, které pochází (plně, nebo částečně)
z ÚOCHB. Některé z těchto projektů jsou v rámci ÚOCHB vedeny ve zvláštním režimu
jako Skupiny cíleného výzkumu, nebo jako SWAT teamy, které lze přirovnat k internímu
spin-off projektu. Další důležitou kompetencí je budování dlouhodobých obchodních
vztahů s předními farmaceutickými a diagnostickými firmami a investory. IOCB TTO
s.r.o. je také projektovým manažerem Centra pro vývoj originálních léčiv (TE01020028,
TA ČR). Pro bližší informace navštivte www.iocb-tto.cz.
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

IOCB TTO s.r.o.

Součást instituce

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Vedoucí/ředitel

prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
e-mail: info@iocb-tto.cz
tel.: +420 220 183 510

Kontaktní adresa

Flemingovo nám. 2
166 10 Praha 6

Webové stránky

www.iocb-tto.cz

Rok založení centra

2009

Počet zaměstnanců centra (FTE)

6

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
vědečtí
provozní

Člen Transfera.cz od roku

2017

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Vývoj léčiv
Diagnostika
Medicínské technologie
Organická chemie
Genetika a molekulární biologie
Biochemie
Analytická chemie, separace
Fyzikální chemie a teoretická chemie

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
ASTP-Proton | MedChemBio klastr
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Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., IOCB TTO s.r.o.

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
IOCB TTO s.r.o. obsluhuje portfolio cca 18 projektů pocházejících plně, nebo částečně na
ÚOCHB z oblasti vývoje léčiv, diagnostiky, medicínských technologii, medicinální chemie
a organické syntézy. Projekty jsou v rozdílných fázích vývoje. Níže jsou uvedené příklady
několika projektů:

LIPEON – Lipopeptidy pro léčbu diabetes
Diabetes druhého typu je porucha metabolismu charakteristická vysokou hladinou glukózy v krvi a rezistencí k inzulinu. Tato porucha způsobuje dlouhodobé následky jako jsou
kardiovaskulární onemocnění, diabetická retinopatie, selhání ledvin apod., dále je také
spojena s kognitivní disfunkcí a demencí. Rapidně vzrůstající incidence diabetes druhého
typu je přisuzována životnímu stylu a zejména obezitě. V rámci projektu LIPEON vyvíjí
vědci z ÚOCHB látku, která snižuje hladinu glukózy v krvi, chuť k jídlu a omezuje vznik
tukové tkáně, což ve výsledku vede k hubnutí. Účinnost léku byla testována na několika
zvířecích modelech pro obezitu a diabetes, navíc při testování na standardních zvířecích modelech nebyla zjištěna žádná toxicita. Tento projekt je pravidelně prezentován
a diskutován s představiteli relevantních farmaceutických firem, které jsou perspektivní
jako budoucí licenční partner.

DIANA – supersenitivní diagnostika a screening inhibitorů
Lidské choroby jsou často diagnostikované stanovením hodnot relevantních enzymů,
zatímco léčba probíhá pomocí inhibitorů enzymů, které se pro to označují jako biologické cíle. V laboratořích ÚOCHB byla vyvinuta technologie DIANA (DNA-linked Inhibitor
ANtibody Assay), která je vhodná jak pro ultracitlivou enzymovou kvantifikaci, tak pro
kvantitativní screening inhibitoru za pomocí nepurifikovaných enzymů, pracuje s cílovými
enzymy zachycenými a imobilizovanými protilátkou. K vizualizaci se používá malá molekula
specifického inhibitoru spojená s reportérovou DNA pro detekci pomocí gPCR. Funkčnost
technologie byla ověřena pomocí dvou rakovinných markerů a biologických cílů: Prostate
Specific Membrane Antigen (PSMA) a Carbonic Anhydrase IX (CAIX).
Mezi výhody DIANY patří velký dynamický rozsah, vysoká selektivita a vysoká citlivost,
která umožnuje stanovovat velmi nízké koncentrace s minimální spotřebou vzorku. Díky
těmto výhodám se DIANA posouvá mezi vysoce konkurenční technologie pro klinickou
diagnostiku nebo pro screening inhibitorů pro vývoj léčiv. V současné době je vyvíjeno
stanovení pro celou řadu zajímavých biologických cílů a využití technologie je diskutováno
s řadou průmyslových partnerů.

VŠB-TU Ostrava, Centrum podpory inovací – útvar Komercializace výsledků VaV

VŠB-TU Ostrava,
Centrum podpory inovací – útvar
Komercializace výsledků VaV		
Útvar komercializace výsledků vědy a výzkumu se zaměřuje na přenos znalostí a technologií mezi univerzitním prostředím a aplikační sférou za účelem jejich komercializace. Cílem je na jedné straně zprostředkovat univerzitě praktické využití vědeckých objevů a technologických vynálezů a na druhé straně umožnit aplikační sféře
přístup k nejmodernějším vědeckovýzkumným poznatkům a technologickému vybavení.
Pracoviště se specializuje na podporu praktického využití výstupů VaV činnosti a přináší
nové podněty pro základní i aplikovaný výzkum. Za tímto účelem nabízíme metodickou
pomoc při hledání vhodné formy pro uplatnění inovativního produktu na trhu, právní
podporu při realizaci zvolené cesty komercializace, ověření potenciálu výzkumného
poznatku pro komercializaci, případně vyhledání potenciálního obchodního partnera či
investora. Pracoviště slouží také jako jednotné kontaktní místo pro snazší orientaci firem
ve složité struktuře pracovišť univerzity.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) je součástí systému
veřejných vysokých škol a představuje významnou vysokou školu zajišťující vzdělávání
studentů v rámci Moravskoslezského kraje a přilehlých regionů. Absolventi VŠB-TUO
nacházejí uplatnění nejen v regionu, ale i v rámci celé České republiky i v zahraničí.
VŠB-TUO je zaměřena na vzdělávání především v technických a ekonomických oborech.
Strategické činnosti VŠB-TUO se dělí na poskytování vysokoškolského vzdělávání, vědu,
výzkum, vývojové a tvůrčí činnosti a spolupráci s průmyslem v rámci třetí role univerzity.
Tyto činnosti se často prolínají a jako celek tvoří podpůrnou strukturu pro rozvoj regionu.
VŠB-TUO má sedm fakult. Součástí univerzity jsou také vysokoškolské ústavy, celoškolská
pracoviště a jiná účelová zařízení. Mezi nimi je i Centrum podpory inovací zastřešující
transfer technologií mezi univerzitou a aplikační sférou.		
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ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum podpory inovací – útvar Komercializace
výsledků VaV

Součást instituce

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí/ředitel

Mgr. Martin Duda
e-mail: martin.duda@vsb.cz
tel.: +420 597 329 022

Kontaktní adresa

Centrum podpory inovací, útvar 9720
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

Webové stránky

cpi.vsb.cz

Rok založení centra

2012

Počet zaměstnanců centra

13 (9 FTE)

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem 2112,65
vědečtí 1077,17
provozní 1035,48

Člen Transfera.cz od roku

2014

Forma členství

řádný člen

Hlavní oblasti specializace

Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Informatika
Strojní zařízení a nástroje
Využití počítačů, robotika a její aplikace
Senzory, čidla, měření a regulace
Ostatní materiály

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
EBN Innovation Network | Společnost vědeckotechnických parků ČR
Asociace inovačního podnikání ČR

VŠB-TU Ostrava, Centrum podpory inovací – útvar Komercializace výsledků VaV
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celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč
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VŠB-TU Ostrava, Centrum podpory inovací – útvar Komercializace výsledků VaV

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ
Jedná se o prioritní oblasti, které plně překrývají hlavní směry výzkumu
VŠB-TUO a vytváří potenciál mezioborové spolupráce.
1) V oblasti informatiky se jedná o „Software pro výpočet únosnosti ocelových obloukových výztuží důlních děl“ dolu Premogovnik (Velenje) ve Slovinsku. V programu je
možné vypočítat únosnost nepoddajné i poddajné otevřené ocelové výztuže. Lze
jej instalovat na běžný počítač vybavený systémem Microsoft Office.
2) V oblasti strojních zařízení a nástrojů se jedná o technologii „Vrtání hlubokých děr“.
S vrtáním hlubokých děr se setkáme téměř ve všech průmyslových oblastech,
především však v energetice, ve výrobě zařízení pro těžbu ropy, plynu, v leteckém
a automobilovém průmyslu. Často velmi extrémní podmínky při vrtání hlubokých
děr kladou vysoké požadavky na nástroj, stroj a na požadovanou výbavu.
3) V oblasti nejaderná energetika, spotřeba a užití energie se jedná o technologii
„Automatického kondenzačního kotle pro spalování biomasy s vysokou vlhkostí“.
Vyvinutý automatický kondenzační kotel je koncipován jako modulární systém, kdy
jednotlivé dílčí prvky na sebe navazují a umožňují rozmanité řešení vzájemného
uspořádání technologie s ohledem na konkrétní místo instalace. Toto řešení rovněž
nabízí značnou variabilitu, díky které je možné dosáhnout výkonového rozsahu 10
až 500 kW.
4) V oblasti senzory, čidla, měření a regulace se jedná o technologii „Způsob a zařízení
pro detekci poruchy vysokonapěťového závěsného izolovaného vodiče“. Jedná se
o detektor izolovaných závěsných vodičů v distribučních sítích vysokého napětí, který
vznikl na základě spolupráce s průmyslovým partnerem. Ve spolupráci s distribuční
společností se prototypové řešení dále vyvíjí nejen pro využití v rámci distribučních
sítí na území ČR, ale především pro oblast Skandinávie.
5) V oblasti materiálů se jedná o technologii „Akustické bezodrazové komory“. Tato
komora je v mnoha ohledech v ČR jedinečná a je naprosto nezbytná pro posuzování účinků nežádoucího hluku. Jedná se o univerzální akustické pracoviště určené
k měření hluku velmi tichých dějů proudění kapalin a plynů nebo hlukových dějů
spojených s mechanickou činností. Komoru lze využívat také například pro optimalizaci chráničů sluchu nebo při testování zařízení na rozpoznávání hlasu.		

Vysoké učení technické v Brně, Oddělení transferu technologií

Vysoké učení technické v Brně,
Oddělení transferu technologií
Oddělení transferu technologií VUT v Brně, založené v roce 2002, hraje důležitou roli
v přenosu poznatků z univerzity do praxe. Hlavní aktivity OTT se týkají následujících oblastí:
• Podpora spolupráce firem a pracovišť VUT v Brně – tradiční aktivitou OTT je podpora
spolupráce s podniky formou smluvního výzkumu či společné účasti v nejrůznějších
grantových projektech domácích i mezinárodních. U nových kontaktů hraje OTT roli
prvního kontaktního místa na VUT v Brně, které po předběžné analýze požadavků
partnera vyhledá a doporučí vhodný tým na vybrané fakultě, kde se spolupráce realizuje.
• Komercializace výsledků VaV a jejich marketing – OTT hraje klíčovou roli při posuzování
poznatků a technologií vzniklých na VUT v Brně z pohledu jejich praktického uplatnění
a možností komercializace.
• Ochrana duševního vlastnictví VUT v Brně.
Vysoké učení technické v Brně je jedinou komplexní technickou univerzitou v jihomoravském
regionu a významnou vysokoškolskou institucí střední Evropy s 22 000 studenty a 1 300
akademickými a vědeckými pracovníky. Vedle vzdělávání v akreditovaných oborech a rozsáhlé vědeckovýzkumné činnosti hraje stále větší roli transfer unikátních poznatků a technologií směrem k podnikatelské sféře s cílem jejich komercializace a praktického uplatnění.
Výhodou školy je velice široký odborný záběr. Na 8 fakultách jsou vyučovány téměř
všechny inženýrské technické obory (stavební inženýrství, strojní inženýrství včetně
letectví, elektrotechnika a komunikační technologie, informační technologie, chemické
inženýrství) i vybrané obory umělecké (např. průmyslový design).		

68 69

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Oddělení transferu technologií

Součást instituce

Vysoké učení technické v Brně

Vedoucí/ředitel

Ing. Roman Molík, MBA
e-mail: molik@ro.vutbr.cz
tel.: +420 541 145 238

Kontaktní adresa

Antonínská 548/1
601 90 Brno

Webové stránky

www.spolupracesvut.cz

Rok založení centra

2002

Počet zaměstnanců centra (FTE)

6,3

Člen Transfera.cz od roku

2014

Forma členství

řádný člen

Vysoké učení technické v Brně, Oddělení transferu technologií
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Západočeská univerzita v Plzni,
Oddělení transferu technologií		
Transfer poznatků na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) koordinuje Oddělení transferu
technologií (OTT). Hlavní činností oddělení je komplexní podpora akademických a výzkumných pracovníků a studentů s cílem uplatnit co nejvíce jejich myšlenek, výsledků
a know-how v praxi. Jedná se o centrální útvar, který poskytuje služby všem devíti fakultám a jejich výzkumným centrům. OTT spravuje duševní vlastnictví ZČU, vyhledává
a monitoruje perspektivní výsledky nebo know-how a řídí proces jejich komerčního využití.
Cílem OTT je rovněž udržovat intenzivní spolupráci s firmami, partnerskými institucemi
a odborníky z komerční sféry.
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící
v Plzeňském kraji. V současné době má 9 fakult s téměř 60 katedrami a 2 vysokoškolské ústavy. Více než 12 tisíc studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programů. Kromě pedagogické činnosti je také
střediskem výzkumu a vývoje, o čemž svědčí i investice jak do rozvoje univerzity, tak do
výstavby univerzitního kampusu – vyrostly zde nové budovy Evropského centra excelence
NTIS a Regionálních výzkumných center RTI a RICE. Nová centra výzkumu v budoucnu jistě
posílí i vazby mezi univerzitou a praxí. ZČU má významné postavení mezi univerzitami
v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Naše ukotvení
v tradici evropského vysokoškolského vzdělávání upevnilo na sklonku roku 2012 i získání
certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System).

Západočeská univerzita v Plzni, Oddělení transferu technologií

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Oddělení transferu technologií

Součást instituce

Západočeská univerzita v Plzni

Vedoucí/ředitel

Mgr. Petra Krupková
e-mail: krupkova@rek.zcu.cz
tel.: +420 377 631 086

Kontaktní adresa

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Webové stránky

transfer.zcu.cz

Rok založení centra

2013

Počet zaměstnanců centra (FTE)

4

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem 1697,2
vědečtí 885,7
provozní 811,5

Člen Transfera.cz od roku

2014

Forma členství

přidružený člen

Hlavní oblasti specializace

Pozemní dopravní systémy a zařízení
Využití počítačů, robotika a její aplikace
Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Strojní zařízení a nástroje
Senzory, čidla, měření a regulace

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
AIP | ASTP-Proton | AUTM – Association of University Technology Managers		
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Západočeská univerzita v Plzni, Oddělení transferu technologií

VÝKON INSTITUCE

35
29
28
20

21

13

14
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7

7

6
3

0

počet podaných přihlášek
vynálezů

70 000

61 400

64 000 62 129

počet udělených patentů

5600

42 000

4200

28 000

2800

14 000

1400

smluvní výzkum v tis. Kč

0

2

počet prodaných licencí

7000

56 000

0

3

6441
5500

2300

celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč

II.
TRANSFERA.CZ
OSTATNÍ
ČLENOVÉ
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Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. byla založena jako sdružení podle zákona č. 83/1990
Sb. dne 23. 6. 1993. Podle § 3045 odst. 1 obč. zák. č. 89/2012 Sb. se od 1. ledna 2014
považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. obč. zák. (spisová značka L 5141
vedená u Městského soudu v Praze). Je iniciátorem založení a dalšího rozvoje Systému
inovačního podnikání v ČR.
Hlavní činností AIP ČR, z.s. je výzkum a vývoj v oblasti inovačního podnikání, tj. výzkumu,
vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, inovačního
potenciálu a podmínek pro fungující inovační trh, a to za respektování pravidel rámce
společenství Evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje
a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.
Mezi další činnosti a projekty patří, např. Podpora programů EUREKA (od 1996) a Eurostars
(od 2008), INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (od 1994), Cena INOVACE
ROKU (od 1996), Časopis Inovační podnikání a TT (od 1993), Příprava odborníků pro oblast
inovačního podnikání (od 1993), Mezinárodní inovační centrum (od 2002), Technologický
profil ČR (od roku 1998), Asociovaný člen Enterprise Europe Network (od 2008), Pracovní
týmy AIP ČR „politika, výchova, regiony, transfer technologií“.

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Generální sekretář

doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.
e-mail: svejda@aipcr.cz
tel.: +420 221 082 275

Kontaktní adresa

Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Webové stránky

www.aipcr.cz

BIC Brno spol. s r.o.

BIC Brno spol. s r.o.
BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které vzniklo v roce 1991 jako součást evropské sítě podnikatelských a inovačních center EBN (European Business and Innovation
Centre Network), jejímž cílem je podpora inovací a jejich zavádění do praxe. Za dobu své
existence jsme navázali spolupráci s více než 500 inovativními firmami a řadou vědeckých
pracovišť a výzkumných institucích v ČR i zahraničí. Svou činností a aktivitami v oblasti
transferu technologií vytváříme spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporujeme tím přenos inovací do praxe.
Hlavní činností BIC Brno je aktivní podpora firem, které se zabývají výzkumem, vývojem
a inovacemi. Těm nabízíme poradenství a spolupráci v oblasti financování, speciálního
vzdělávání či transferu technologií. Pomáháme jim ve vyhledávání partnerů pro realizaci
inovačních projektů a navázání spolupráce s vědeckými pracovišti na národní i mezinárodní
úrovni.
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BIC Brno spol. s r.o.

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

BIC Brno spol. s r.o.

Vedoucí/ředitel

Svatopluk Bagara
e-mail: bagara@bicbrno.cz
tel.: +420 511 156 228

Kontaktní adresa

objekt Technology Innovation Transfer Chamber
Purkyňova 648/125
612 00 Brno

Webové stránky

www.bicbrno.cz

Rok založení

1991

Počet zaměstnanců (FTE)

6

Člen Transfera.cz od roku

2015

Forma členství

přidružený člen

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
Asociace výzkumných organizací (AVO) | Společnost vědeckotechnických parků ČR		
Svaz průmyslu a dopravy ČR | Hospodářská komora ČR		

DERS, spol. s r.o.

DERS, spol. s r.o.
Společnost DERS, spol. s r.o. byla založena r. 1999 a zaměstnává více než 40 zaměstnanců.
Od počátku kontinuálně vyvíjí a dodává SW nástroje pro podporu VaVaI, které aktuálně
zpracovávají cca 50 % všech výsledků VaVaI vyprodukovaných v ČR. V nástrojích pro řízení
projektů evidujeme více než 25 000 realizovaných projektů, aplikacemi pro interní grantové soutěže prošlo 2,2 miliardy Kč rozdělených v rámci specifického výzkumu vysokých
škol. Mezi naše zákazníky patří významné české univerzity, AV ČR, fakultní nemocnice,
muzea i komerční výzkumné organizace.
V současnosti nabízíme konsolidované portfolio nástrojů multiprojektového řízení ve
výzkumných organizací podporujících PDCA cyklus (www.ders.cz/produkt-vavai), do
kterých integrujeme požadavky nařízení EK jako eIDAS, GDPR apod.
DERS, spol. s r.o. se rovněž podílí s některými výzkumnými organizacemi na transferu
znalostí, je pořadatelem každoroční konference „Vše o Vědě“ – setkání zástupců zainteresovaných stran se zástupci výzkumných organizací a ICT.

Kontaktní osoba:
Mgr. Filip Skyba, KAM
e-mail: skyba@ders.cz
tel. + 420 603 420 269
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Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.

Jihočeská agentura pro podporu
inovačního podnikání, o.p.s.
Hlavním posláním JAIP je vytváření podmínek pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního
podnikání v regionu vedoucích ke zvýšení jeho prosperity. Jednou z činností, která tento
cíl naplňuje, je správa I. etapy Jihočeského věděckotechnického parku, jehož součástí je
vedle Podnikatelského inkubátoru a Inovačního centra i Centrum pro transfer technologií. Poskytované služby nejsou oborově omezeny. Mezi další činnosti patří Podpora
zefektivnění výzkumné inovační politiky v Jihočeském kraji a Podpora akcelerace firem
ve všech fázích jejich vývoje.

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Jihočeská agentura pro podporu inovačního
podnikání, o.p.s. (JAIP)

Vedoucí/ředitel

Ing. Michaela Novotná
e-mail: novotna@jaip.cz
tel.: +420 608 572 269

Kontaktní adresa

Na Zlaté stoce 1619
370 05 České Budějovice

Webové stránky

www.jaip.cz

Rok založení

2005

OK4Inovace

OK4Inovace
Sdružení OK4Inovace je nekomerční organizace, jejímž cílem je realizovat aktivity na
podporu inovací ve firmách, spolupráce průmyslu s výzkumem a zlepšování vzdělávacího
systému ve školství v Olomouckém kraji. Za účelem podpory navazování spolupráce mezi
firmami a univerzitami i dalšími výzkumnými institucemi pořádá OK4Inovace match-makingové akce, jako Rychloseznamka pro inovace nebo Brokerage 4 innovations a na
základě zjišťovaných inovačních poptávek firem pomáhá individuálnímu nakontaktování
mezi jednotlivými firmami a výzkumnými institucemi. Sdružení je také pověřeno realizací
projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje (v rámci tzv. RIS3 strategie); s cílem
rozvoje konkurenceschopnosti a znalostní ekonomiky v regionu.
Spoluzakladateli a současnými spoluvlastníky sdružení OK4Inovace je: Olomoucký kraj,
statutární město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky,
Nadační ústav regionální spolupráce a klastr MedChemBio.
Hlavní specializací OK4Inovace v oblasti podpory transferu technologií je:
• Pořádání match-makingových akcí na setkání a navázání spolupráce mezi firmami a univerzitami či dalšími výzkumnými institucemi (Rychloseznamka pro inovace; Brokerage 4 innovations) v konkrétních oborech a aplikačních sektorech, jako:
Strojírenství; Elektrotechnika, elektronika, přístroje; Plasty, kompozity, pokročilé
materiály; Technologie vodního hospodářství, transportu, čištění a úprav vody;
Potravinářství, nápojářství, krmiva; Ekologické a environmentální technologie či
Nanotechnologie pro vybrané oblasti aplikací.
• Individuální vyhledání a zprostředkování kontaktu mezi výzkumnými institucemi a firmami se zájmem o inovační spolupráci, na základě konkrétní identifikované inovační
poptávky firem (v různých oborech).
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OK4Inovace

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

OK4Inovace

Vedoucí/ředitel

Kamil Krč
e-mail: krc@ok4inovace.cz
tel.: +420 587 432 018

Kontaktní adresa

Jeremenkova 1211/40b		
779 00 Olomouc

Webové stránky

www.ok4inovace.cz

Rok založení

2011

Počet zaměstnanců (FTE)

6

Člen Transfera.cz od roku

2015

Forma členství

přidružený člen

Patent Centrum

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
... patentová kancelář pro Vás
Patentová kancelář poskytuje komplexní služby při ochraně duševního vlastnictví v ČR
i v zahraničí. Rešerše, patentové přihlášky a užitné vzory připravují zkušení patentoví
zástupci a asistenti specializovaní na jednotlivé obory techniky (strojírenství, elekro, IT, chemie, biotechnologie). Tým tvoří i známkoví zástupci a právníci specializovaní na oblast IPR.
PatentCentrum úzce spolupracuje s centry transferu technologií na univerzitách, vysokých
školách a výzkumných ústavech. Tato spolupráce je podložena referencemi z rozsáhlých
zakázek ochrany průmyslových a autorských práv v této oblasti. Současně zastupuje
i významné české a zahraniční společnosti z obchodní a výrobní sféry. Znalost obou
prostředí je výhodou mj. i pro transferové aktivity, např. při sjednávání licenčních smluv
apod., další předností je flexibilita a komunikace.

Specializace:
•
•
•
•
•

ochrana duševního vlastnictví v ČR a ve světě
patenty a užitné vzory
ochranné známky, průmyslové vzory
licence, smlouvy
autorské právo
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PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Vedoucí/ředitel

Ing. Jiří Sedlák
e-mail: sedlak@patentcentrum.cz
tel.: +420 777 743 153

Kontaktní adresa

Husova tř. 1747/5		
370 01 České Budějovice

Webové stránky

www.patentcentrum.cz

Rok založení

1993

Počet zaměstnanců (FTE)

13

Člen Transfera.cz od roku

2016

Forma členství

přidružený člen

Technologické inovační centrum s.r.o.

Technologické inovační centrum s.r.o.		
TIC se prostřednictvím svého Oddělení spolupráce s průmyslovou praxí zabývá převážně
aktivitami podpory transferu technologií mezi univerzitami a průmyslovou praxí, poradenstvím v oblasti ochrany duševního vlastnictví a tvorbou prostředí pro vzájemnou výměnu
zkušeností a řešení, a to převážně formou specializovaného systému Otevřené inovace.

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Technologické inovační centrum s.r.o.

Jednatelka

Mgr. Daniela Sobieská
e-mail: sobieska@ticzlin.cz
tel.: +420 739 015 609

Kontaktní osoba

Ing. Daniel Hajda
e-mail: hajda@ticzlin.cz
tel.: +420 734 443 877

Kontaktní adresa

Vavrečkova 5262, budova 23,
760 01 Zlín

Webové stránky

www.ticzlin.cz | www.otevreneinovace.cz

Člen Transfera.cz od roku

2016

Forma členství

přidružený člen

84 85

Tertiary Education & Research Institute

Tertiary Education & Research Institute
Cílem organizace je provádět nezávislou výzkumnou a vývojovou činnost, vzdělávání
a šíření znalostí v oblasti vysokoškolské politiky, veřejné vědní politiky, politiky výzkumu
a vývoje a inovací a transferu technologií a znalostí.
Je provozovatelem portálu vedavyzkum.cz, který uveřejňuje relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (vysoké školství,
ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce
s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.

III.
TRANSFERA.CZ
SPOLUPRACUJÍCÍ
SUBJEKTY
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Centrum transferu
biomedicínských technologií
CTBT je společné pracoviště pro výzkumníky Fakultní nemocnice, Univerzity Hradec
Králové a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Hlavními úkoly centra je
ochrana duševního vlastnictví všech zapojených institucí a uplatnění výsledků výzkumu
a vývoje v praxi. Pracoviště zajišťuje ochranu nových znalostí a řešení získáním formální
ochrany výsledků výzkumu a vývoje, a to formou patentů, užitných vzorů nebo utajovaného know-how. V této oblasti poskytuje jak administrativní, tak právní podporu,
provádí i patentové rešerše. Hlavním cílem CTBT je však komercializace, tedy zhodnocení
duševního vlastnictví např. prodejem licence k patentu nebo založením spin-off firmy.
I v tomto směru CTBT poskytuje výzkumníkům jak administrativní, tak právní pomoc např.
vyhledání vhodného investora či obchodního partnera se zájmem o licenci k technologii,
vyjednání licenčních podmínek atd.
Výzkum FN HK se zaměřuje na celý proces řady onemocnění/chorob: od bioindikátorů
(biomarkerů) a jejich detekce moderními diagnostickými metodami přes farmakologii
a proteomiku nových molekul v rozličných oborech medicíny. Zkušení lékaři vyvíjí a zlepšují
chirurgické nástroje a další zdravotnické prostředky. FN HK každoročně realizuje stovky
klinických hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Výzkum Univerzity Hradec Králové
se zaměřuje dle jednotlivých fakult na humanitní i technické obory. Nejvíce směřuje
výzkumná činnost do těchto oblasti: Informační a komunikační technologie; aplikované
přírodní vědy; Funkční potraviny a zdravá výživa; Historie; Jazykověda a politologie;
Sociální práce a služby. Výzkum Fakulty vojenského zdravotnictví se zaměřuje zejména
na oblast vojenské akutní a preventivní medicíny: Léčba po intoxikaci nervovými plyny;
Specifické biosenzory; Dekontaminace a desinfekce; Detekce radiační expozice; Unikátní
biomolekulární markery; Vakcinace.

Centrum transferu biomedicínských technologií

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

Centrum transferu biomedicínských technologií

Součást instituce

Univerzita Hradec Králové,
Fakultní nemocnice Hradec Králové,
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Vedoucí/ředitel

Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
e-mail: lucie.bartosova@fnhk.cz
tel.: +420 727 802 314		

Kontaktní adresa

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Webové stránky

ctbt.cz

Rok založení centra

2012

Počet zaměstnanců centra (FTE)

3

Počet pracovníků na instituci (FTE)

celkem
vědečtí
provozní

Člen Transfera.cz od roku

2015–2016

Forma členství

aktuálně není členem

Hlavní oblasti specializace

Lékařská zařízení, přístroje a vybavení		
Farmakologie a lékárnická chemie		
Senzory, čidla, měření a regulace		
Genetika a molekulární biologie		
Personalizovaná medicína

ČLENSTVÍ V DALŠÍCH ORGANIZACÍCH
AUTM

5132,97
465,74
242,16
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VÝKON INSTITUCE

5
4

4

3

3

3

3

3

2
1

1
0

0
počet podaných přihlášek
vynálezů

100 000
83 983
80 000

počet udělených patentů

0

počet prodaných licencí

1000

88 583
73 599

800

60 000

600

40 000

400

20 000

200

0

0

smluvní výzkum v tis. Kč

0

0

0

0

celkový finanční objem
prodaných licencí v tis. Kč

Centrum transferu biomedicínských technologií

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE A PŘÍKLADY KOMERČNÍCH ŘEŠENÍ

Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
• Přítlakový obvaz pro urychlení hojení ran
• Cvičební, polohovací a zvedací zařízení pro rehabilitační účely a aktivizaci pacienta
na lůžku
• Dvouampulové inzulinové pero
• Využití ftalocyaninů pro fotodynamickou terapii v dermatologii
• Bezpečnostní pás pro trénink chůze, vstávání a rovnováhy
• Kit pro stanovení vazebné kapacity krevního séra pro měď

Farmakologie a lékárnická chemie
•
•
•
•
•
•

Reaktivátory cholinesteráz jako antidota otrav
Hybridní molekuly takrinu a antagonisty nmdar pro léčbu neurologických onemocnění
Hybridní molekuly takrinu s antioxidačním účinkem pro léčbu neurologických onemocnění
Přípravky obsahující thioglutathiony s antioxidativním účinkem
Nová dezinfekční směs s originální dezinfekční složkou
Abad inhibitory v léčbě alzheimerovy choroby

Senzory, čidla, měření a regulace
•
•
•
•

Proudový bočník indukčního typu
Plynule nastavitelný kondenzátor s velkou kapacitou
Cívka s plynule nastavitelnou velkou indukčností
Detektor živých organismů v uzavřených prostorech

Genetika a molekulární biologie
• Diagnostický kit hsv-1 a hsv-2

Ostatní
• Specializovaná výživa – přípravky z lupinových bobů a jejich výroba
• Glukózové pelety jako odložený zdroj energie pro diabetiky a sportovce
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ILA, s.r.o.

ILA, s.r.o.
ILA je inovační agentura působící v oblasti vědeckého podnikání. Vytváří, plánuje, koordinuje a realizuje inovační projekty založené na výsledcích vědeckého výzkumu a vývoje.
Zajišťuje i jejich financování ze soukromých i veřejných zdrojů, a to zejména zpracováváním
projektových žádostí do národních (ESIF a TAČR) i evropských (Horizon2020, Interreg,
Erasmus+) dotačních programů.
Jejími klienty jsou výzkumné ústavy a vysoké školy, komerční subjekty (MSP i korporace),
vládní agentury a municipality i neziskové organizace. Působí jak na trhu v ČR, tak i v EU.
ILA má sedm stálých zaměstnanců a okruh přibližně dvaceti spolupracovníků, které
využívá v rámci svých aktivit na projektové bázi. Čas od času zakládá i vlastní dceřiné
společnosti, nejúspěšnější z nich je Central European Data Agency a.s. – viz www.ceda.cz
– založená v roce 2000. V poslední době rozšířila své působení i do oblasti sociálního
podnikání (založení Domus Vitae, z.ú.).

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
Úplný název

ILA, s.r.o.

Majitelé a jednatelé

RNDr. Ivan Dvořák CSc
e-mail: ivan.dvorak@ial.cz
tel.: +420 608 702 223

Kontaktní adresa

Opatovická 1659/4,
110 00 Praha

Webové stránky

www.ila.cz

Člen Transfera.cz od roku

1994

MUDr. Kateřina Čihařová
e-mail: katerina.ciharova@ila.cz
tel.: +420 774 007 789

Členy Transfera.cz dále jsou:
•
•
•
•

SwissCzech Technology Transfer s.r.o.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Čestní členové:
• Ing. Jiří Winkler, CSc., FEng. – Inženýrská akademie ČR, o.s.
• RNDr. Ivan Dvořák, CSc. – Societas Rudolphina, o.s.
• prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.* – Vysoké učení technické v Brně

*Profesor Jan Vrbka zemřel v květnu 2017. Svojí prací se významně zasloužil o budování a
rozvoj transferu technologií v ČR, proto jej v našem přehledu uvádíme jako čestného člena
Transfera.cz, nyní už bohužel in memoriam.

Je jednotná funkční platforma hájící
zájmy transferové komunity v ČR s cílem
pracovat na posílení činností v oblasti
transferu technologií a jejich rozvoje.

Přehled pracovišť transferu technologií a dalších členů spolku Transfera.cz
Vydal spolek Transfera.cz, květen 2017. Zaslané materiály oslovených institucí zpracovala Iveta Zieglová,
graficky upravil Jakub Vémola (cube-studio.cz).

