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Centrum transferu biomedicínských technologií se věnuje ochraně
duševního vlastnictví ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Hlavními úkoly centra jsou rychlé a efektivní uplatnění výsledků
výzkumu a vývoje v praxi a zprostředkování smluvního výzkumu.

CTBT zajišťuje ochranu nových znalostí a řešení získáním formální
ochrany výsledků výzkumu a vývoje formou patentů, užitných vzorů,
nebo utajovaného know-how.

Hlavním cílem ale zůstává komercializace, tedy zhodnocení
duševního vlastnictví například prodejem licence k patentu nebo
založením spin-off firmy.

CTBT je kontaktním místem pro firmy, které hledají výzkumného
partnera a chtějí realizovat smluvní výzkum. Výzkumníkům
pomáhá sjednat vhodné podmínky smluvního výzkumu s
komerčními partnery. 



Hintbook pro vědecké 
výzkumníky



Ochrana duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví

Průmyslové vlastnictví

Vynález

Průmyslový vzor

Ochranná známka

Autorské dílo

Výzkum a vývoj (VaV) systematická tvůrčí činnost konaná za
účelem získání nových znalostí

majetek nehmotné povahy, který je
výsledkem procesu lidského myšlení
(autorské právo a průmyslové vlastnictví)

vynálezy vyznačující se technickou
využitelností (průmyslové / užitné vzory,
ochranné známky, odrůdy rostlin, plemena
zvířat)

Autorské právo odvětví práva zabývající se vztahy mezi
původci a uživateli autorských děl

jedinečné literární / umělecké či vědecké dílo,
které je výsledkem tvůrčí činnosti autora a je
vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné
podobě

způsob právní ochrany designu (vzhledu)
výrobku nebo jeho části (linie, obrysy,
barvy,..)

ochrana spotřebitele před záměnou
konkrétního výrobku či služeb, slouží k jejich
rozlišení od konkurence

výrobek nebo technický postup, který
představuje poprvé prakticky realizovanou
novou myšlenku zlepšující současný stav
nebo poskytující úplně nové možnosti



Patent

Užitný vzor

Licence svolení majitele vynálezu osobě či
podnikatelskému subjektu využívat vynález
(za úplatu)

ochrana vynálezu zaručující původci patentu
právo k průmyslovému využití vynálezu,
musí však splňovat podmínku novosti,
vynálezecké činnosti a průmyslové
využitelnosti

ochrana nových, průmyslově využitelných
technických řešení, oproti patentu však Úřad
průmyslového vlastnictví nezkoumá, zda
předmět přihlášky je z hlediska novosti a
tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně (funguje
na tzv. registračním principu)

Původce vynálezu fyzická osoba, která svou tvůrčí prací vynález
vytvořila, původcovství je nepřevoditelné, ale
může být sdílené s větším počtem osob
(spolupůvodců)

Spin-off firma využívající hmotného či nehmotného
majetku jiného právního subjektu k zahájení
svého podnikání

Start-up mladý podnikatelský subjekt, který zpravidla
využívá vyspělých technologií a má velký
potenciál hospodářského růstu



Služby pro naše výzkumníky:

Nabídka vynálezu zaměstnavateli

Zhodnocení výsledku výzkumu

Patentové a právní služby

Výzkumná spolupráce

Komerční využití

Zdroje financování

Školení a vzdělávání v ochraně duševního vlastnictví

Úspěšné příklady komercializace ve FN HK



Zaměstnanec, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je
povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně
vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu
(Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a
zlepšovacích návrzích). Zaměstnanci Fakultní nemocnice Hradec
Králové mají povinnost tak učinit prostřednictvím Centra transferu
biomedicínských technologií a to prostřednictvím formuláře
Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje, který můžete stáhnout z QR
kódu níže, a který je také součástí Směrnice č. 93 o nakládání s
výsledky výzkumu a vývoje.

Nabídka vynálezu
zaměstnavateli



Výzkum přináší nové poznatky, ale ne všechny jsou uplatnitelné v praxi nebo
dokonce schopné generovat výnosy. 

CTBT vyhodnocuje možnost uplatnění výsledku výzkumu v praxi z několika
pohledů: 

     1. INOVATOVNOST A NOVOST
Aktuální stav techniky z patentové a nepatentové literatury 
"Jak si stojí hodnocený výsledek výzkumu ve srovnání s používanými 
a nově přicházejícími technologiemi? Je skutečně nový? Přináší skutečně 
lepší řešení?" 

   2. EKONOMICKÝ PŘÍNOS A SPOLEČENSKÁ RELEVANCE 
Aktuální tržní a obchodní informace 
"Kolik firem se o tuto oblast zajímá? Jaké mají obchodní výsledky? Kam tyto firmy
směřují své investice? Jedná se o nový, nasycený nebo rostoucí trh? Jaké jsou
alternativy? O kolik je nové řešení lepší?" 

Velikost řešeného problému 
"Kolik případů, které nová technologie řeší, se vyskytuje v rámci ČR? A Evropy? A
světa? Kde je nejvyšší výskyt? Roste počet případů či klesá? Co četnost ovlivňuje?" 

Zhodnocení výsledku
výzkumu

Např. nová léčiva, musí vzhledem k nákladnému a dlouhému výzkumu potenciálně generovat velké výnosy v
relativně krátké době (např. 8 let), než vyprší platnost patentu, jinak by se do praxe nikdy nedostala.

Věděli

jste?



Potřeba/Nezbytnost nebo tzv. „nice to have“? 
Odpovídá technologie na skutečnou nenaplněnou potřebu, nebo poskytuje spíš doplňkovou
informaci? „Bylo by zajímavé vědět, jestli…“ 

Technologie nemá komerční potenciál, ale je společensky přínosná? 
Existuje reálný potenciální platící zákazník? Někdo je sice ochotný za budoucí produkt platit, ale
jen malé částky? Ulehčí technologie život nějaké znevýhodněné skupině obyvatel?

     3. OBCHODOVATELNOST TECHNOLOGIE
Připravenost technologie pro praxi 
"Jaké kroky je třeba podniknout k uvedení technologie na trh? Jak jsou tyto kroky finančně a
časově náročné? Jaká jsou rizika z hlediska bezpečnosti a účinnosti? Vyžaduje nová technologie
nové znalosti či dovednosti?" 

Freedom to operate "FTO" – může to někdo vyrábět? 
„Potřebuji získat další práva, abych mohl technologii uvádět na trh? Drží související práva jiná
organizace?"

Jaký význam má průmyslově právní ochrana? 
„Lze technologii ochránit průmyslovými právy? Je pro komercializaci nezbytná a vhodná právní
ochrana? Lze snadno kontrolovat porušování našich práv = lze práva účinně vymáhat? V jakém
poměru jsou náklady na právní ochranu a potenciální výnosy? Je pravděpodobné, že někdo
bude chtít produkt napodobit? Existují podobně hodnotné alternativy mimo náš patent?“ 

Např. pokud technologie neovlivní léčebný postup, může být třeba jen zajímavá pro další výzkum a její hodnota
je pak významně odlišná. 

Věděli

jste?

Věděli

jste?
Např. pokud vlastním patent na nové užití léčiva, které patentoval někdo jiný, tak původní výrobce nemůže
prodávat léčivo pro nové užití bez mého souhlasu a já nemohu léčivo bez tohoto výrobce vyrábět pro mé nové
užití.



CTBT ve spolupráci s patentovým zástupcem sestavuje patentové přihlášky
k zajištění právní ochrany nových technologií a v zemích a regionech podle
individuálně sestavené patentoprávní strategie.

CTBT zajišťuje přípravu, zpracování a vyjednávání právního zajištění
vynálezů a jiných technologií, a také projektů spolupráce s podniky
jako jsou např.:

• Smlouva o spolupráci ve vědě a výzkumu, konsorciální smlouvy (CRADA,
IIA)

• Smlouva o dílo/poskytnutí služby ve výzkumu a vývoji

• Smlouva o poskytnutí materiálu pro výzkumné a vývojové účely (MTA)

• Smlouva o předání a ochraně důvěrných informací (NDA, CDA)

• Licenční smlouva a opční smlouva

• Smlouva mezi původci o podílech na původcovství vynálezu

• Smlouva o přijetí nabídky vynálezu a odměně původců

Patentové a právní služby



Na základě podnětů podniků, jiných výzkumných organizací i zaměstnanců pomáhá
CTBT sjednat a vybudovat konkrétní spolupráci mezi výzkumnými týmy a jinými
organizacemi.

Obvyklé typy a úrovně spolupráce:
• Sponzorovaný výzkum a vývoj – výzkum a vývoj je směřován dle požadavků
sponzora, výsledky projektu pak vlastní výzkumná organizace 

• Společný výzkum a vývoj – s partnery se dělíme o náklady i přínosy společného
projektu

• Zakázkový výzkum a vývoj – výzkum a vývoj je prováděn plně na účet a riziko
zadavatele, výsledky disponuje zadavatel

• Služby výzkumu a vývoje – objednatel služby či díla získává jednu či několik dílčích
odborných služeb našich expertů za tržní cenu

Předmět spolupráce se obvykle týká následujících oblastí:
• Spolupráce v základním či aplikovaném výzkumu – financovaném z grantu či dotace
z národních, evropských či zahraničních zdrojů

• Spolupráce při vývoji léčiv či zdravotnických prostředků nebo nových užití
existujících léčiv a zdravotnických prostředků

• Provádění klinických hodnocení léčiv a klinických zkoušek zdravotnických
prostředků

• Provádění in vitro, in vivo preklinických testů, včetně jejich návrhu a managementu

Výzkumná spolupráce



ZHODNOCENÍ Cesta nápadu do praxe

Nabídka vynálezu - spolu s půvocem
sestavíme co nejpřesnější představu o
vynálezu a jeho možných použitích

Zhodnocení potenciálu - z hlediska
možností praktického využití, přijetí /
odmítnutí technologie 

Strategie a plány - klíčové aktivity a kritéria
k úspěchu

Přihláška vynálezu - připravíme a podáme
přihlášku vynálezu

Proof of Concept - prověřujeme užitné
vlastnosti technologie

Nalezení zájemce - aktivně nabízíme a
hledáme vhodného zájemce

Sjednání licence - sjednáváme podmínky
licence, aby byly oboustranně výhodné

Uvedení na trh - poskytujeme vhodnou
podporu a konzultace

Příjmy z licence - po uvedení na trh
hlídáme dodržování licenční smlouvy a
distribuujeme podíly mezi původce

NABÍDKA

VYNÁLEZU

POTENCIÁLU

STRATEGIE A
PLÁNY

PRIHLÁŠKA

VYNÁLEZU

V

PROOF
OF CONCEPT

NALEZENÍ
ZÁJEMCE

SJEDNÁNÍ
LICENCE

UVEDENÍ
NA TRH

PRÍJMY
Z LICENCE

V



CTBT pomáhá výzkumníkům i podnikům nalézat vhodné zdroje
financování komerčně zajímavých projektů, které staví na cíli
společného zájmu. Ve spolupráci s oddělením podpory výzkumu FN
HK, grantovými agenturami a dalšími poskytovateli dotací
připravujeme žádosti o grant či dotaci (Technologická agentura ČR,
Grantová agentura ČR, EU fondy, Agentura pro zdravotnický výzkum
ČR a další). 

Současně spravujeme a účelně využíváme vlastní zdroje zejména k
financování právního zajištění, patentové ochrany, rešeršní
podpory, dílčích proof-of-concept projektů a marketingových aktivit.

Jsme volně napojeni i na několik zkušených organizací, které v
případě zajímavých výsledků s vysokým potenciálem a vysokou
finanční nákladností můžeme přizvat do partnerství při
komercializaci a získat tak další zdroje pro financování
zhodnocování inovací, které bychom jinak nebyli schopni financovat
pouze z vlastních zdrojů.

Zdroje financování



CTBT průběžně proškoluje, má sestaven jednoduchý a srozumitelný
osvětový a výkladový seminář o ochraně duševního vlastnictví, potřebných
podmínkách pro komercializaci a jejich krocích a cílech. Tento seminář
vyučujeme jako součást blokové výuky v rámci Ph.D. studia i na základě
poptávky jednotlivých pracovišť.

Usilujeme o to, aby naši výzkumníci a studenti měli jasno v těchto
otázkách:

• Co je podstata vynálezu a co je skutečně cenné pro podniky?

• Proč být na pozoru, když zástupce více či méně věhlasné firmy přijde za
výzkumníkem, studentem či odborníkem z praxe a ptá se na podrobnosti a
názory z jejich oboru specializace?

• Jak vlastně mohu korektně a eticky spolupracovat s podniky?

• Jak ochránit své dobré nápady?

• Jaké kroky je nezbytné učinit, aby se mé nápady dostaly do praxe pod
mým jménem?

• Jak korektně a eticky postupovat, aby mi z dobrého nápadu 
plynuly zasloužené odměny?

Nabízíme sestavení školení v oblasti ochrany duševního vlastnictví na míru.

Školení a vzdělávání v ochraně
duševního vlastnictví



Úspěšné příklady
komercializace ve FN HK

Pokud máte nápad na nový nástroj, přístroj, pomůcku či zlepšení,
které by bylo ve Vaší profesi lékaře či sestry užitečné, neváhejte
kontaktovat pracoviště naší nemocnice - Centrum transferu
biomedicínských technologií (CTBT), které se o Váš nápad hned od
začátku postará.

Přijďte s Vaším nápadem, a pomůžeme Vám s technickým popisem
či nákresem Vašeho nápadu, prohledáme patentové databáze pro
nalezení případných konkurenčních řešení, pomůžeme zajistit
ochranu nápadu patentem, zjistíme zda, a kde se dá vyrobit
případný prototyp. Na starost si také bereme jednání o Vaší finanční
odměně většinou prostřednictvím licence udělené výrobní firmě.
Pomáháme již několika nápadům z FN HK:



Immunosenzor pro detekci zánětu v plodové vodě u pacientek s předčasným odtokem
plodové vody před termínem porodu (PPROM)
Test je založený na elektrochemickém imunosenzoru pro simultánní stanovení tří významných
zánětlivých markerů v plodové vodě u předčasného odtoku plodové vody před termínem porodu.
K vyhodnocení point-of-care testu (POCT) přímo u lůžka pacientky slouží miniaturní potenciostat s
tištěnou elektrodou. Cílem je potvrdit přítomnost zánětu v amniální dutině pomocí testu s vysokou
prediktivní hodnotou. Test by měl přispět k personalizaci léčebného přístupu o matku a plod.
Technologie je ve fázi Proof of Concept.

Porodnicko-gynekologická klinika FN HK a Katedra biologických a biochemických věd FCHT,
Univerzita Pardubice (projekt Personmed CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441).

Ochrana duševního vlastnictví: česká patentová přihláška PV 2021-401 (priorita 31. 8. 2021,
zveřejnění po 18 měsících).

Stanovení přítomnosti bakterií v plodové vodě u pacientek s předčasným odtokem plodové
vody před termínem porodu (PPROM)

Multiplexní RT-PCR test umožňující detekci více bakterií z plodové vody současně, které jsou
příčinou 88 % všech intraamniálních zánětů. Test umožní v řádu několika hodin stanovit
přítomnost konkrétních bakterií v plodové vodě se senzitivitou 90 % a umožní tak včasné zahájení
cílené terapie vedoucí ke snížení rizika možných komplikací pro matku i plod. Technologie je ve
fázi Proof of Concept.

Porodnicko-gynekologická klinika FN HK (projekt Personmed CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441).

Ochrana duševního vlastnictví: utajené know-how.

Monitor pohybů plodu
Podložka se systémem senzorů umístěná pod matrací lůžka těhotné ženy umožňuje na principu
změn v hemodynamice detekovat změny pohybové aktivity plodu v děloze. Podložka bude určena
pro domácí použití pro ženy s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím s cílem předejít těhotenským
komplikacím v druhé polovině těhotenství. Technologie je ve fázi Proof of Concept, zařízení má CE
značku (ČSN EN 61326-1 ed.2:2013).

Porodnicko-gynekologická klinika FN HK a Katedra fyziky PF Univerzity Hradec Králové (projekt
Personmed CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441).

Ochrana duševního vlastnictví česká patentová přihláška PV 2021-360 (priorita 30. 6. 2021;
zveřejnění po 18 měsících).



Systém pro monitorování kvality chůze

Zařízení pro sledování poruch chůze na principu zpracování signálu neuronovou sítí, které slouží k
parametrizaci chůze (délka kroků, asymetrie kroků, trajektorie těžiště) a ke klasifikaci typu a
závažnosti abnormity chůze u neurologických poruch. Systém podporuje diagnostiku poruch,
nácvik správné chůze, sledování vývoje onemocnění v čase a může upozornit pacienta na změny v
kvalitě chůze a případné riziko pádu. Technologie je ve fázi testování prototypu.

Neurologická klinika FN HK (projekt Personmed CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441).

Ochrana duševního vlastnictví: česká patentová přihláška PV 2021-331 (priorita 8. 7. 2021,
zveřejnění po 18 měsících).

Hlavo-krční ortéza

Pomůcka pro pacienty s nervosvalovým onemocněním, např. amyotrofickou laterální sklerózou
umožňuje zajistit vzpřímenou polohu hlavy a snižuje riziko vdechnutí potravy nebo slin. Zároveň
poskytuje uživatelský komfort při běžných denních činnostech (čtení, práce na PC, sledování
televize). Technologie je ve fázi komercializace.

Neurologická klinika FN HK (projekt Gama TAČR TP01010034).

Ochrana duševního vlastnictví: Evropský průmyslový vzor 8597157 (priorita 30. 6. 2021), přihláška
českého průmyslového vzoru PVZ 2021-41967 (priorita 30. 6. 2021).

Deriváty takrinů pro léčbu neurodegenerativních onemocnění

Deriváty takrinu působí prostřednictví jedné molekuly jako duální inhibitory acetylcholinesterázy
(AChE) a N-metyl-D-aspartátového receptoru (NMDA). Mají potvrzené neuropsychofarmakologické
vlastnosti, a jsou tak potenciálními látkami pro léčbu neurodegenerativních onemocnění.
Technologie ve fázi in-vivo.

Centrum biomedicínského výzkumu FNHK, Národní ústav duševního zdraví, Fyziologický ústav AV
ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR (projekty NU20-08-00296, IT4Neuro(degeneration)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054).

Ochrana duševního vlastnictví: česká patentová přihláška PV 2021-35 (priorita 26. 1. 2021,
zveřejnění po 18 měsících).



Bioptická pistole

Bioptická pistole pro jednoruční a plynulý odběr bioptického vzorku tkáně (např. štítné žlázy)
variantně dvěma různými typy standardních injekčních stříkaček je určena pro výzkumné a
výukové účely. Příslušná podkladová 3D tisková data jsou formou veřejné licence za definovaných
podmínek zpřístupněná prostřednictvím veřejně dostupných repositářů
https://www.thingiverse.com/ a na https://3dprint.nih.gov/.

IV. interní klinika a Centrum biomedicínského výzkumu FN HK (Projekt: Mapování molekulárně -
patologických mechanismů hematologických nádorových onemocnění a karcinomu štítné žlázy
realizovaném v rámci programu Excelence ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, MZ ČR – RVO
FNHK, 00179906).

Ochrana duševního vlastnictví: Český užitný vzor 34759 (priorita 30. 11. 2020).

RELLA – rehabilitační podložka

RELLA pomáhá udržet fyzickou kondici a předchází komplikacím z dlouhodobého pobytu na lůžku,
umožňuje pacientům samostatné cvičení bez asistence personálu a nutnosti odborného
nastavení. Podložku lze použít na jakémkoliv lůžku, je snadno přenositelná a má tichý chod.

III. interní gerontometabolická klinika FN HK (Projekt: GAMA TAČR TG02010020).

Licencováno firmě ELLA-CS s.r.o., uvedeno na trh v říjnu 2020 jako zdravotnický prostředek tř. I.

Ochrana duševního vlastnictví: český patent č. 308 177; mezinárodní PCT přihláška
WO2020119838 (priorita 12. 12. 2018).

Balance Belt
Bezpečnostní pás pro přesuny a chůzi ve vysokém chodítku pro snazší a bezpečnější provádění
ošetřovatelské a rehabilitační péče. Pomůcka je určena osobám se sníženou pohyblivostí dolních
končetin nebo se sníženou stabilitou, které pro vstávání nebo chůzi potřebují asistenci další osoby,
ulehčuje vstávání a chůzi, pomáhá při tréninku rovnováhy.

Rehabilitační klinika FN HK (Projekt: GAMA TAČR TG02010020).

Ochrana duševního vlastnictví: užitný vzor 30666 (priorita 26. 1. 2017).

https://www.thingiverse.com/
https://3dprint.nih.gov/


Jednorázová vesta a ochranná manžeta

Jednorázová vesta umožňuje zakrytí horní poloviny trupu u žen při kardiologických aj.
vyšetřovacích metodách za účelem zachování diskrétnosti při vyšetření. Vesta svým střihem
současně poskytuje dostatečný prostor a volnost pohybu např. ultrazvukové sondy v rukou
vyšetřujícího lékaře.

Ochranná manžeta tvoří hygienickou barieru, která chrání běžné typy manžet standardních
tlakoměrů, snižuje náročnost údržby samotné manžety (praní/desinfekce) a vede tak k vyšší
životnosti manžety tlakoměru.

I. interní kardioangiologická klinika FN HK.

Licencováno firmě Mertlin s.r.o.

Ochrana duševního vlastnictví: know-how.

Manuál operačních poloh
Polohování pacienta je nedílnou součástí každého operačního výkonu. Cílem je zajistit správnou a
bezpečnou polohu pacienta zajišťující optimální přístup chirurga k provedení operace, monitoring
základních životních funkcí anesteziologem a snížení rizika poranění nebo poškození pacienta
během operace právě v souvislosti s polohou. Publikace „Operační polohy" obsahuje soubor
autorských fotografií se srozumitelným doplňujícím textem sloužící jako metodický podklad ke
zvýšení bezpečnosti pacienta během operace ve všech specializovaných operačních oborech.
Oddělení centrálních sálů FN HK.

Licencováno firmě Grada Publishing a.s.

Ochrana duševního vlastnictví: autorské dílo.

Pelety s řízeným uvolňováním glukózy
Pelety uvolní glukózu v definovaném čase po požití, kdy dojde k ruptuře membrány a uvolnění
glukózy vlivem bobtnání osmoticky aktivních látek v jádře pelety. Pelety slouží k prevenci
hypoglykémie a snížení dávky sacharidů přijímaných „preventivně" u diabetiků či sportovců jako
součást funkčních potravin a zvyšují flexibilitu a komfort života.

Dětská klinika FN HK a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (Projekty: GAMA TAČR
TG02010020, NT14472).

Ochrana duševního vlastnictví: mezinárodní patentové přihlášky EP2994111, US2016081941,
WO2014180453, česká patentová přihláška PV 2016-338, know-how.
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