
 

Nejlepší inovace Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za 
období let 2016 - 2020 

JU INnovation 
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Kancelář transferu technologií JU 

 

Cílem soutěže Nejlepší inovace Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je ohodnotit a ocenit 
nejlepší inovativní produkt napříč všemi obory. Přihlášky mohou podávat studenti, akademičtí i vědečtí 
pracovníci, postdoktorandi, vedoucí pracovníci, kteří prokazatelně pracují či studují na Jihočeské 
univerzitě.  

Do soutěže se přihlašuje taková inovace (výrobek, technologický postup, služba – tedy celá oblast 
duševního vlastnictví, která zahrnuje jak průmyslově právní ochranu, tak autorskoprávní ochranu), 
která je zcela nová a má či může mít budoucí komerční potenciál.  

 

Uzávěrka soutěže je 28.2.2021 možnost konzultace přihlášek do 24.2.2021. 

Podrobné informace vč. přihlášky k soutěži naleznete na webových stránkách www.jctt.cz 

Pravidla: 

• Do soutěže se mohou přihlásit osoby prokazatelně zaměstnané či studující na 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a starší 18 let věku. 

• Do soutěže se přihlašuje takový výsledek VaV, který je zaměstnaneckým popř. školním  
dílem a spadá do oblasti duševního vlastnictví. Pokud je přihlašovaný výsledek z oblasti 
průmyslově-právní, musí být v době přihlášení do soutěže podána přihláška v rámci 
uvedeného časového období na jeho průmyslově právní ochranu, případně udělena 
ochrana. Pokud je přihlašovaný výsledek z oblasti autorsko-právní, pak je rozhodující 
termín jeho vzniku. 

• Do soutěže se přihlašuje nová nebo významná inovace s vysokou přidanou hodnotou a 
s velkým potenciálem zavedení na trh (může se jednat o inovaci, která spadá buď pod 
průmyslově právní ochranu, či autorskoprávní ochranu). 
 

• Každá fyzická osoba/původce může podat maximálně jednu přihlášku na jeden výsledek VaV. 
 

• Hodnotícími kritérii soutěže jsou: 
 Technická úroveň 
 Inovativnost řešení 
 Postavení na trhu, efektivnost 
 Celospolečenský přínos 

• Vyplněnou přihlášku je potřeba řádně vyplnit a zaslat na jctt@jcu.cz ve stanoveném termínu. 
Na přihlášky zaslané po tomto stanoveném termínu nebude brán zřetel. 

mailto:jctt@jcu.cz


 

 

Práva a povinnosti vyhlašovatele: 

• Vyhlašovatel soutěže se zavazuje mlčenlivostí ohledně veškerých uvedených informací 
a údajů v zaslaných podkladech.  

• Veškeré údaje jsou určeny pouze pro potřeby této soutěže.  

• Vyhlašovatel za účelem vyhodnocení předkládá předložené návrhy na ocenění členům 
odborné poroty složené ze zástupců komerční sféry, finanční sféry a vědecké sféry. 

• Hodnotící porotou této soutěže je Rada pro komercializaci, která je vázána 
mlčenlivostí. 

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevracet zpět zaslané návrhy na ocenění v rámci této 
soutěže. 

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zcela zrušit, bez udání důvodu. 

 

Vítěz získá finanční odměnu ve výši 10 000Kč. 

 

Konzultace, poradenství a asistenci s vyplněním žádosti Vám kdykoliv rádi poskytnou 
zaměstnankyně Kanceláře transferu technologií a technologičtí skauti. 

 

Další informace na adrese: 

Kancelář transferu technologií 
Branišovská 31a 
370 05 České Budějovice 
www.jctt.cz 

http://www.jctt.cz/

