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O CENTRU DOPRAVNÍHO VÝZKUMU
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle
zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. CDV
pokračuje v činnosti Výzkumného ústavu dopravního v Žilině, která započala v roce 1954 a tedy
má již více než šedesátiletou tradici.
Posláním, misí CDV je
• uskutečňovat výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy,
• poskytovat odborně nezávislou expertní podporu pro ministerstva, krajské, městské a obecní
orgány státní správy a samosprávy pro jejich strategické a koncepční rozhodování,
• být oporou a nástrojem transferu znalostí komerčním subjektům s cílem posílit jejich
konkurenceschopnost v domácím i evropském měřítku,
• zastupovat resort dopravy v mezinárodních organizacích a být aktivní i na poli vzdělávacím.
Vize
Vizí ústavu je být odborně nezávislou institucí evropského významu vyhledávanou pro řešení
závažných témat dopravy a její infrastruktury s výsledky práce, které jsou uznávány v odborné
i širší veřejnosti.
Centrum transferu technologií
Základním smyslem nově vzniklého Centra transferu technologií je efektivní komercializace
dosažených výsledků výzkumu ve všech oblastech dopravy, jimiž se CDV zabývá.

Efektivní
doprava
a plánování
Udržitelná
doprava dnes i ve městech
budoucnosti.

Udržitelné
dopravní
stavby
Komplexní
posuzování dopravní
infrastruktury.

Dopravní
inženýrství
Bezpečná
dopravní
infrastruktura
pro všechny
účastníky
provozu.
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Snižování nehodovosti
a dopravní infrastruktura
Hloubková analýza
dopravních nehod a návrh
bezpečnostních opatření.
Smart city a inteligentní
řízení dopravy
Pokročilé dopravní systémy
pro města a obce.
Snížení
zátěže
životního
prostředí
Expertní posuzování vlivu
dopravy na životní prostředí.
Lidský faktor
v dopravě
Člověk a jeho interakce
s dopravními systémy.

Dopravní
telematika
Aplikace
a inteligentní
systémy
pro
dopravu.
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ČASOVÁ OSA

1954
Založení první dopravní výzkumné instituce v Československu.
Vznik tradice dopravního výzkumu v Praze,
s pokračováním v Žilině
a Brně.

Rozvíjení odborných dovedností týmu CTT, navazování
strategických partnerství a pokračování v úspěšné komercializaci kvalitních výzkumných
výsledků.

Založení Centra dopravního
výzkumu se sídlem v Brně, pobočkou v Praze a později také
v Olomouci a Ostravě. Dodnes
je CDV jedinou výzkumnou
organizací zřízenou Ministerstvem dopravy.

1992

Začátek působení Centra transferu
technologií v CDV

Pokračování v aktivním přístupu týmu CTT na národní
(pořádání Národní konference
transferu 2020) i mezinárodní
úrovni (společné workshopy
a semináře se zahraničními
CTT a univerzitami).

Je posílena spolupráce se zahraničními partnery. Tým CTT navazuje partnerství s mezinárodně
uznávanými CTT, účastní se mezinárodních veletrhů (Transport
Logistic v Mnichově) i zahraničních transferových konferencí.

2017
Cílem CTT je komercializace kvalitních výsledků výzkumu a vývoje v dopravě, ochrana duševního vlastnictví a navazování strategické spolupráce v celosvětovém měřítku.
Naší prioritou je využití výsledků výzkumu
v každodenních praktických aplikacích.

Pilotní ročník v rámci zahájení
několika aktivit týmu CTT. Dochází k posílení spolupráce se
školami v podobě akce Burza
nápadů, pro širokou veřejnost se
CTT CDV poprvé prezentuje na
akci Noc vědců.

2018
2019

2020+

Hloubkový interní audit duševního vlastnictví
a navázání úspěšných obchodních partnerství
spojených s prvními úspěšnými transfery znalostí.
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PROCES KOMERCIALIZACE
Zpětná vazba
a finanční motivace
pro výzkumníky.

Kalkulace, výpočet
licenčního
poplatku a prodej
nebo smlouva
o spolupráci.

Uzavření
obchodního
vztahu.

Propagace
duševního
vlastnictví.

Zajištění právní
ochrany.
Interní komunikace
vedoucí k využití
výzkumného
potenciálu CDV.
Identifikace
potenciálu pro
komercializaci.
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DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

7
vzdělávacích
programů

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

42

148

užitných
vzorů

metodik
(2008 - 2018)

(2008 - 2018)

(2016 - 2018)

24

30
odborných
knih
(2008 - 2018)

39

patentů

impaktovaných
článků

(2008 - 2018)

(2016 - 2018)

•
•
•
•
•
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Navazování spolupráce národní i mezinárodní,
workshopy s univerzitami, institucemi a firmami,
sdílení zkušeností a praxe získaných při procesu komercializace,
propagace naší činnosti a výsledků výzkumu v zahraničí,
získávání partnerů pro výzkumné projekty a komerční zakázky.
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VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE
Desítky
prezentací CTT
na setkáních,
workshopech,
veletrzích
a konferencích

Nabídka
duševního
vlastnictví pro
aplikační
sféru

Prezentace
technologií CDV
na mezinárodním
veletrhu Transport
& Logistic 2019
v Mnichově
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Úspěšný prodej
technologie Software pro
územní plánování
(2018)

Vytvoření
nového loga
CTT a spuštění
webových stránek
ctt.cdv.cz

Využití databáze
duševního
vlastnictví
a webové aplikace
CRM (Customer
Relationship
Management)

Aktivní navazování
mezinárodní
spolupráce
na všech
kontinentech

Pořádání
transferové
konference Chytrá řešení
zvyšují kvalitu
života
(17. 1. 2019)

Newslettery
pro
výzkumníky
i aplikační
sféru

Komplexní
interní audit
duševního
vlastnictví CDV
(2018)

Pořádání
Národní
konference
transferu 2020

Komplexní
vzdělávání členů
týmu v odborných
oblastech (právo,
marketing, mezinárodní
spolupráce,
naceňování
vynálezů...)
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NAŠE AKTIVITY

KOMUNIKACE

Kontakt
nabidka@cdv.cz

Profil CTT
•
•

•
•
•
•

Sociální
sítě

Pořádání vzdělávacích akcí pro všechny věkové kategorie od
školek pro seniory,
organizace regionálních, národních i mezinárodních konferencí
(na míru):
–– prezentace vlastních témat,
–– pořádání konferencí dle požadavků zákazníka,
propagace výsledků VaV na veletrzích,
workshopy s partnerskými CTT,
akreditovaná školení,
speciální nabídka služeb našich akreditovaných laboratoří:
–– Laboratoř dopravní infrastruktury,
–– Laboratoř životního prostředí,
–– Laboratoř dopravního značení,
–– Laboratoř dopravních nehod.

Newsletter
Newsletter

Centra transferu technologií Centra dopravního výzkumu

zima 2018/2019

Obchod

14

s nabídkou
duševního
vlastnictví

CTT usiluje o intenzivní přenos výsledků výzkumu do praxe a tento newsletter je
jedním ze způsobů, jak informovat o činnosti výzkumných pracovníků a o výsledcích výzkumu.
Konference Chytrá řešení zvyšují kvalitu
života
Konference pořádaná dne 17. 1. 2019 Regionální
rozvojovou agenturou jižní Moravy, Centrem
dopravního výzkumu a INDUSTRY CLUSTER 4.0
bude věnovaná praktickému využití Smart
(chytrých) technologií pro obce, města i městské
části v oblasti dopravy. Na konferenci budou
představeny inspirativní SMART příklady ze
zahraničí a sdílení dobrých zkušeností mezi městy
a obcemi ČR. Součástí programu akce bude ukázka
vybraných
odborných
laboratoří
Centra
dopravního výzkumu, rovněž ukázky měření kvality
ovzduší, funkčnosti chytré dlažební kostky a její
aplikace na parkovišti nebo ukázka telematického
zařízení.

CTT prezentace na mezinárodním veletrhu
Transport and Logistic, Mnichov
Ve dnech 4. – 7. 6. 2019 proběhne prestižní veletrh

Užitečné informace:
Inovační vouchery OPIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci
Operačního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost v pořadí již čtvrtou Výzvu
programu podpory Inovační vouchery. Program je
zaměřen na nákup poradenských, expertních
a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací
pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných
laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění
inovačních aktivit malých a středních podniků.
Dotace jsou podnikům poskytovány na nákup
služeb od výzkumných organizací z celé ČR, tedy
vysokých škol, výzkumných ústavů apod. Jedná se
o odborné služby, které podniky využijí pro své
inovační aktivity.
Finanční podpora dosahuje až do výše 299 999 Kč
v rámci jednoho projektu.

Partnerství znalostního transferu

pro
aplikační
sféru
výzkumu
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Centrum transferu technologií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
www.cdv.cz
kontakty: nabidka@cdv.cz, tel: +420 541 641 711
GPS: 49.1971817N, 16.6609747E

EVROPSKÁ UNIE

Financováno z projektu registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000639

