Specialista ODV, právník
Rektorát Českého vysokého učení technického v Praze 166 36 Praha 6, Zikova 4
přijme pro odbor pro řízení projektů a transfer technologií specialistu ODV, právníka
O organizaci:
OŘPTT je kontaktním bodem pro firmy, které chtějí spolupracovat s Českým vysokým učením
technickým v Praze. Firmám zprostředkováváme spolupráci ve výzkumu a expertní konzultace.
Jsme partnerem pro oblast transferu a komercializace technologií a nabízíme grantový servis i
služby související se získáváním kvalifikovaných lidských zdrojů. S akademickými pracovníky
a studenty spolupracujeme v procesu uplatnění výsledků jejich kreativní a výzkumné práce na
trhu ať už transferem jejich technologií nebo založením spin-off firmy.
Náplň práce:
 smluvní agenda (smlouvy o účasti na projektech, konsorciální smlouvy, licenční
smlouvy, smlouvy o převodu duševního vlastnictví)
 zajišťování ochrany duševního vlastnictví ČVUT
 zadávání veřejných zakázek
 poradenství a podpora při zakládání a provozu korporací, fondů nebo nadací v ČR i v
zahraničí
 sledování trendů v oblasti transferu technologií, duševního vlastnictví, VaV
Vybrané právní předpisy, jejichž znalost se předpokládá:
Obecné předpisy
 občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákoník práce, občanský
soudní řád, správní řád
Zvláštní předpisy vztahující se k „univerzitnímu“ prostředí
 zákon o veřejných výzkumných institucích; zákon o VŠ; zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků; metodika
hodnocení výsledků výzkumných organizací; zákon o veřejných zakázkách
Zvláštní předpisy vztahující se k duševnímu vlastnictví
 zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon); zákon o opatřeních na ochranu
průmyslového vlastnictví, zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon
o ochraně průmyslových vzorů, zákon o užitných vzorech, zákon o ochraně
topografií polovodičových výrobků, zákon o ochraně biotechnologických
vynálezů, atd.
Zvláštní předpisy vztahující se k veřejné podpoře
 zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o
podpoře výzkumu a vývoje; vyhláška k zákonu č. 215/2004 Sb.; vyhláška č.
465/2009 Sb.
Vybrané předpisy a výkladové dokumenty EU
 smlouva o fungování EU; nařízení Komise 651/2014; rámec pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací
Nástup možný ihned.
Profesní životopis a motivační dopis v rozsahu jedné normostrany zašlete, prosím,
do 31. 1. 2016 na e-mailovou adresu: petra.kalinova@cvut.cz

