
Popis procesu komercializace výsledků VaV na TU v Liberci 

1. Centrum pro podporu transferu technologií (dále jen CPTT) 

 

1.1 Definice CPTT 

 

1.1.1 Transfer technologií lze definovat jako proces přenosu znalostí, výsledků výzkumu a 

vývoje a inovací z vysokých škol a institucí výzkumu a vývoje (místa, kde znalost vznikla) 

do oblasti, kde je technologie využita ke komerčnímu uplatnění na trhu (místa 

realizace znalosti). Centrum pro podporu transferu technologií (CPTT) Technické 

univerzity v Liberci (TUL) představuje zázemí pro akademické pracovníky a studenty TUL 

a je též kontaktním místem a zdrojem informací pro firmy, které mají zájem o 

spolupráci TUL. 

 

1.1.2 Předmětem transferu technologií jsou obvykle unikátní znalosti, komplexní studie, 

know-how, výrobní postupy, patentované technologie apod., vytvořené na základě 

předchozího výzkumu a vývoje - které mají zároveň předpoklady pro využití v praxi. 

 

1.2 Postavení CPTT v organizační struktuře TUL 

 

1.2.1 TUL vychází v oblasti transferu technologií z následujícího stavu: 

 

 Na TUL existuje dlouhá a úspěšná tradice spolupráce s komerční sférou. 

 Na TUL je množství VaV týmů, které svobodně a samostatně bádají a spolupracují 

s komerční sférou. 

 TUL vytvořilo Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, který je 

svojí strukturou a organizací podobný fungování firem v komerční oblasti a vedle 

fakult se zabývá aktivitami v oblasti VaV a inovací. 

 

 

1.2.2 CPTT TUL respektuje akademické svobody v oblasti výzkumu a vývoje na fakultách a 

ústavech, které jsou součástí TUL. Jako hlavní cíl svých činností vidí podporu fungujících 

aktivit a poskytování služeb v oblasti získávání a zpracování informací a působení vně 

TUL. 

 

1.2.3 CPTT prosazuje transfer technologií tzv „zdola“, kdy je po celou dobu potřebnou pro 

rozhodování o způsobu transferu přihlíženo názoru původců, jejich dosavadním 

zkušenostem a kontaktům v aplikační oblasti. Tím je udržována a zvyšována motivace 

k VaV činnosti, zvyšován význam osobností VaV a posilován význam CPTT. Tento princip 



dále posiluje úlohu firem jako partnerů TUL a jejich důvěru ve spolupráci s TUL tím, že 

od vzniku výsledku, přes proces jeho komercializace až po komerční uplatnění je 

přihlíženo k odbornému názoru původců. 

 

1.3 Dlouhodobé cíle CPTT 

 

 Nastavení vnitřních mechanismů transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví. 

 Posílení komercializace výsledků VaV činností na TUL. 

 Vybudování jednotného kontaktního místa pro komerční oblast. 

 Evidence aktivit v oblasti ochrany duševního vlastnictví. 

 

1.4 Hlavní úkoly CPTT 

 

 Rozšířit a zintenzivnit spolupráci TUL s firmami, které mají zájem využít znalostního 

potenciálu a výsledků  výzkumných a vývojových aktivit univerzity. 

 Plnit úkoly a v požadované míře komunikovat s poskytovateli účelových dotací. 

 Evidovat výsledky práce VaV týmů i jednotlivců, informace o využitelných patentech a 

licencích, vést evidenci přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví podaných k ochraně 

jménem TUL, poskytovat zájemcům součinnost při podávání přihlášek předmětů 

průmyslového vlastnictví, zajišťovat věcnou správnost při uzavírání licenčních smluv. 

 Udržovat databázi laboratorních kapacit či speciálních přístrojů TUL. 

 Fungovat jako kontaktní informační místo pro firmy, které chtějí navázat s univerzitou 

spolupráci, vyhledání nejvhodnějšího pracoviště pro spolupráci na univerzitě, 

zprostředkovat kontakt s vhodným VaV pracovištěm.  

 Spolupracovat s VaV týmy na TUL, zvyšovat povědomí o možnostech komercializace 

výsledků výzkumu a vývoje, poskytovat účinnou součinnost, shromažďovat a předávat 

informace, poskytnout právní a projektový servisu pro spolupráci s firmami.  

 Zajišťovat vzdělávání VaV pracovníků TUL týkající se ochrany duševního vlastnictví, 

legislativních požadavků a v dalších tématech potřebných pro komercializaci výsledků VaV 

a zvyšujících obecné kompetence. 

 Zhodnocovat VaV potenciál činnosti studentů TUL (závěrečné práce, soutěže apod.), 

ochrana duševního vlastnictví studentů a nároků TUL, nalezení dalšího postupu 

nejefektivnějšího jak pro studenta, tak pro TUL při komercializaci výsledků VaV činnosti. 

 

1.5 Legislativní základna CPTT 

1. Směrnice rektora č. 1/2014  O ochraně duševního vlastnictví na Technické univerzitě 
v Liberci a o komercializaci výsledků vědy a výzkumu 

2. Směrnice rektora č. 1/2012 Zásady přidělování prostředků z fondu mobilit 
3. Autorský zákon č. 121/2000 Sb. 
4. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje č. 130/2002 Sb. 
5. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích č. 527/1990 Sb. 



1.6 Organizační struktura CPTT 
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2. Rada pro komercializaci 

 

2.1 Rada pro komercializaci: 

 plní úkoly plynoucí ze směrnice O ochraně duševního vlastnictví na Technické 
univerzitě v Liberci a o komercializaci výsledků vědy a výzkumu,  

 plní úkoly plynoucí z projektů účelové podpory, 

 nezávisle posuzuje správnost a účelnost komercializace výsledků VaV a ochrany 

duševního vlastnictví. 

 

2.2 Radu pro komercializaci jmenuje rektor na základě doporučení prorektora pro vědu a výzkum. 

Radu tvoří 6 členů, z toho 3 jsou zástupci TUL a 3 jsou zástupci aplikační a finanční sféry.  

 

2.3 V případě, že je člen Rady pro komercializaci odvolán nebo z jakéhokoliv důvodu nemůže či 

nechce danou funkci vykonávat, jmenuje rektor na základě doporučení prorektora pro vědu a 

výzkum člena nového. Člena Rady pro komercializaci odvolává rektor. 

 

3. Způsob výběru, schvalování a řízení dílčích projektů 

 

 

3.1 Výběr a vyhledávání jednotlivých dílčích projektů se řídí směrnicí č. 1/2014. Na jednotlivých 

fakultách existují koordinátoři jmenovaní děkanem dané fakulty, kteří aktivně vyhledávají 

výsledky výzkumu s vysokým aplikačním potenciálem. Koordinátoři CPTT spolupracují s původci 

výsledků a asistují jim při oznámení dílčích projektů do systému TUL. Původci dílčích projektů 

také vyplní formulář „Popis výsledku“, který slouží jako podklad pro hodnocení projektu 

koordinátory a zástupcem TUL.  

 

3.2 Ověření aplikačního potenciálu výsledku se řídí směrnicí č. 1/2014. Koordinátoři CPTT 

spolupracují s původci výsledků a asistují jim při této činnosti.    

 

3.3 Oznámení dílčího projektu a jeho zavedení do systému TUL se řídí směrnicí č. 1/2014.  

 

3.4 Dle přílohy „Formulář pro ohodnocení výsledku“ dojde k nezávislému ohodnocení dílčích 

projektů. Projekty jsou hodnoceny Koordinátory a Zástupcem TUL. Tento systém je bodový a je 

nutný pro předložení výsledků Radě pro komercializaci.  

 

3.5 Jednotlivé dílčí projekty, které prošly nezávislým hodnocením, jsou minimálně jednou za 3 

měsíce předloženy Radě pro komercializaci. Ta během 15 dnů rozhodne o zahájení a formě 

komercializace dílčího projektu. V případě, že by mohlo dojít k podjatosti k dílčímu projektu ze 

strany některého z členů rady, nebudou se tito členové tohoto rozhodovacího procesu 

účastnit. 

 



3.6 Jednotlivé schválené dílčí projekty jsou jednou za 6 měsíců ohodnoceny Koordinátory a 

Zástupcem TUL dle přílohy „Formulář pro ohodnocení výsledku“ a předloženy ke schválení 

Radě pro komercializaci. Ta rozhodne o pokračování nebo ukončení dílčího projektu.  

 

3.7 Rada pro komercializaci se schází minimálně 4 x ročně. Na základě podkladů a návrhů Zástupce 

TUL pro CPTT Rada pro komercializaci:  

- rozhoduje o přijetí nových dílčích projektů 

- rozhoduje o pokračování stávajících dílčích projektů 

- rozhoduje o ukončení dílčích projektů 

- schvaluje použití finančních prostředků na řešení dílčích projektů 

 

3.8 Za využití finančních prostředků použitých na řešení dílčích projektů je zodpovědný Řešitel 

dílčího projektu.  

 

 

4. Způsob sledování ukončených dílčích projektů 

 

4.1 K ukončení dílčího projektu dojde na základě rozhodnutí rektora po doporučení Rady pro 

komercializaci.  Důvodem pro ukončení dílčího projektu může být jeho úspěšná komercializace 

dle směrnice č. 1/2014 nebo jiné důvody (malý aplikační potenciál, aj.). 

 

4.2 Ukončené dílčí projekty jsou evidovány a vyhodnoceny dle směrnice č. 1/2014.  

 

4.3 Řešitel dílčího projektu jednou ročně podává zprávu o stavu ukončeného projektu Zástupci TUL 

pro TT a to po dobu nejméně 5 let od jeho ukončení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 25.6.2013      Doc. Dr. Ing. Pavel Němeček 

       prorektor pro vědu a výzkum 


