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Záznam o změnách 

Číslo Článek Popis změny Schválil, dne 
    
    

Seznam souvisejících předpisů 

Název předpisu Místo odkazu Odkazované části 

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách § 10 odst. 1 

v čele veřejné vysoké školy 
je rektor; jedná a rozhoduje 
ve věcech školy, pokud zákon 
nestanoví jinak. 

Statut Mendelovy univerzity v Brně 
Čl. 28 odst. 2 
písm. b) 

nařízení rektora upravují 
provádění vybraných činností, 
zpravidla místně, popř. časově 
omezených; 

nařízení rektora č. 12/2019, k ochraně a komercializaci 
průmyslového vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně 

Čl. 2 
pojem RTT 

vymezení působnosti referátu 
transferu technologií 
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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Na základě XIV. úplného znění Statutu Mendelovy univerzity v Brně (registrace na MŠMT dne 

6. června 2012, čj. 25182/2012-30), v souladu s Aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací 
a vědecké výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity 
v Brně pro období roku 2012 a Směrnicí č. 3/2012 k ochraně a komercializaci průmyslového 
vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, čj. 11803/2012-980 ze dne 31. května 2012, bylo zřízeno 
s účinností od 1. července 2012 na Mendelově univerzitě v Brně Centrum transferu technologií (dále 
jen „CTT“). 

(2) S účinností od 1. července 2012 bylo CTT v organizační struktuře Mendelovy univerzity v Brně 
začleněné jako celoškolské pracoviště, číslo pracoviště 956. 

(3) S účinností od 1. dubna 2019 je CTT začleněno v organizační struktuře Mendelovy univerzity v Brně 
jako Referát transferu technologií (dále jen „RTT“), číslo pracoviště 956 v Odboru pro podporu tvůrčí 
činnosti, číslo pracoviště 953, RTT je řízen a podřízen řediteli Odboru pro podporu tvůrčí činnosti. 

(4) V úředním a obchodním styku používá RTT listiny a razítko s logem a názvem univerzity a názvem 
RTT dle pravidel stanovených Jednotným vizuálním stylem univerzity. 

(5) Účelem RTT je posílení spolupráce Mendelovy univerzity v Brně s aplikační sférou, přičemž RTT 
se v této oblasti stará zejména o ochranu duševního vlastnictví univerzity, analýzu a rozvoj 
komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity, aktivní spolupráci univerzity s partnery 
z aplikační sféry. 

 
Článek 2 

Činnost RTT 
 
Pracoviště zajišťuje zejména: 

a) podporu původcům při plnění jejich povinností souvisejících s průmyslovým vlastnictvím, 
b) poskytování informací o stavu procesu ochrany duševního vlastnictví a komercializace 

oprávněným původcům, 
c) vedení pomocné evidence průmyslového vlastnictví univerzity určeného ke komercializaci, 
d) posouzení a vyhodnocení komerčního potenciálu ohlášených předmětů průmyslového 

vlastnictví, 
e) mapování vědeckých kapacit a dalších zdrojů potenciálně vhodných ke komercializaci 

vč. aktivního vyhledávání informací o potenciálních projektech vhodných ke komercializaci 
a nově vznikajících předmětech průmyslového vlastnictví na univerzitě, 

f) vyhledávání a kontaktování potenciálních zákazníků, 
g) reprezentaci univerzity směrem k průmyslovým partnerům a komerčním subjektům, 
h) vzdělávání a informování o principech a procesech souvisejících s transferem technologií 

na univerzitě, 
i) poskytování individuálních konzultací o transferu technologií zájemcům mezi zaměstnanci 

univerzity. 

 
Článek 3 

Organizační struktura a systemizace pracovních míst 
 
(1) V čele RTT je ředitel Odboru pro tvůrčí činnost (dále jen „vedoucí pracovník RTT“), který 

je podřízený prorektorovi pro tvůrčí činnost univerzity. Náplň činnosti vedoucího pracovníka RTT 
je stanovena pracovní náplní a dalšími interními předpisy. 

(2) Kontrolní činnost RTT vykonává Oddělení interního auditu a kontroly. 

(3) Systemizace pracovních míst RTT je ke dni účinnosti tohoto nařízení rektora následující: 

a) dva manažeři transferu technologií (úvazek celkem 2,0); 
b) dva technologičtí skauti (úvazek celkem 1,0). 

(4) Pro obsazení pracovních míst se použijí ustanovení Řádu výběrového řízení pro obsazování 
pracovních míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické a neakademické pracovníky. 
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Článek 4 

Prostorové zabezpečení a adresa 
 
Pracoviště RTT je umístěno v prostorách Mendelovy univerzity v Brně, budova A, Zemědělská 1, 613 00 
Brno. Korespondenční adresa je Mendelova univerzita v Brně, Referát transferu technologií, 
Zemědělská 1, 613 00 Brno. 
 

Článek 5 
Způsob financování a hospodaření RTT 

 
(1) Činnost pracoviště byla po dobu tří let plně financována z prostředků strukturálních fondů EU, další 

činnost je financována ze zdrojů univerzity, k jejichž tvorbě pracoviště aktivně přispívá. 

(2) RTT se ve svém finančním hospodaření řídí obecně závaznými předpisy, předpisy stanovujícími 
pravidla hospodaření Mendelovy univerzity v Brně a závaznými pokyny pro hospodaření 
s finančními prostředky, poskytovanými ze strukturálních fondů EU. 

(3) Za finanční hospodaření RTT, uplatňování a dodržování předpisů výše uvedených odpovídá 
vedoucí pracovník RTT v rámci svých pravomocí a povinností. 

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Tímto nařízením rektora se zrušuje rozhodnutí rektora č. 15/2012 Centrum transferu technologií. 

(2) Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti dnem 1. dubna 2019. 

(3) Záležitosti RTT, které nejsou tímto nařízením rektora, vnitřními předpisy, dalšími předpisy 
a individuálními řídícími akty Mendelovy univerzity v Brně a pokyny Evropských strukturálních fondů 
přímo upraveny, řídí se obecně závaznými předpisy. 

(4) Prorektorovi pro tvůrčí činnost, odborným útvarům rektorátních a celoškolských pracovišť ukládám, 
realizovat nezbytná opatření, spojená s fungováním pracoviště RTT. 

 
 
 
 
 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., 
rektorka 


