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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. 



Služby pro firmy a výzkumné organizace:
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Nabídka služeb výzkumu
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Patentové a právní služby

Komerční využití výsledků

Zdroje financování

Školení a vzdělávání v ochraně duševního vlastnictví



Nabídka technologií

Nabídku našich technologií naleznete na stránkách
www.ctbt.cz. Pro více informací můžete kontaktovat
vedoucí Centra transferu biomedicínských technologií Mgr.
Lucii Bartošovou, Ph.D., CLP, RTTP.

lucie.bartosova@fnhk.cz

+420 727 802 314

+420 495 832 925



Fakultní nemocnice je špičkovým zařízením s moderním technickým
vybavením a zkušenými vědeckými pracovníky. O tom, že věda patří
mezi prioritní oblasti, svědčí množství výzkumných projektů
podpořených granty MZ ČR, MPO ČR, GAČR, TAČR, a další projekty
financované institucionálním výzkumem a interními grantovými
soutěžemi.

Fakultní nemocnice každoročně realizuje stovky klinických
hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.

Výzkumně se Fakultní nemocnice Hradec Králové soustředí
zejména na tyto oblasti:
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Rádi vybudujeme partnerskou spolupráci mezi Vámi a našimi výzkumnými
týmy obvykle prostřednictvím různých typů a úrovní spolupráce:

• Sponzorovaný výzkum a vývoj – VaV je směřován dle požadavků
sponzora, výsledky projektu pak vlastní VO, sponzor má přednostní právo
na získání licence

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

• Zakázkový výzkum a vývoj – VaV 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 je výsledkem vyjednávání mezi zájemcem – partnerem
a našimi výzkumnými týmy, obvykle se však týkají následujících oblasti:

• 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

Nabídka služeb výzkumu



CTBT poskytuje v běžné akademické praxi méně obvyklé informační zdroje
a vnáší nové úhly pohledu na tutéž vědeckou či praktickou oblast výzkumu
a vývoje. Mimo jiné i vyhledává a vyhodnocuje:

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?"

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?"

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

Zhodnocení výsledku
výzkumu



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,
IIRA)

• 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



ZHODNOCENÍ
Komerční využití výsledků

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
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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 poskyoateli 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 využiváme interní zdroje
partnerskách institucí zejména k financování právního zajištění,
patentové ochrany, rešeršní podpory, dílčích proof-of-concept
projektů a marketingových aktivit.

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

Zdroje financování



CTBT průběžně 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 drobnosti 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



Tým CTBT

Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., CLP, RTTP MUDr. Helena Linhartová, RTTP

Ing. Jiří Mošna, MBA, CLP, RTTP Ing. Barbora Zoubková

Vedoucí CTBT
lucie.bartosova@fnhk.cz

+420 727 802 314
+420 495 832 925

Specialista biomedicíny a klinické studie
helena.linhartova@fnhk.cz

+420 495 834 250

Specialista IT a zdravotnická technika
jiri.mosna@fnhk.cz
+420 495 832 924

Projektový pracovník, PR specialista
barbora.zoubkova@fnhk.cz

+420 495 832 924



Kontakt

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Centrum transferu biomedicínských technologií
Sokolská 581
Hradec Králové - Nový Hradec Králové
500 05

E-mail: ctbt@ctbt.cz

www.fnhk.cz
www.ctbt.cz

Zůstaňme v kontaktu!

R&D University Hospital Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

50°11′53″ s. š.
15°49′38″ v. d.


