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CPPT je celouniverzitní pracoviště zaměřené na podporu přenosu vědeckých poznaktů a technologií do praxe.
Většinu našich služeb nabízíme zaměstnancům a studentům UK zcela zdarma.

Poradíme Vám a pomůžeme, když...
• ... máte zajímavý nový nápad / výsledek výzkumu a potřebujete se poradit, jak ho správně ochránit, jak patentovat,

jak správně postupovat dle vnitřních univerzitních předpisů;
• ... Vás oslovil komerční podnik se zájmem o licencování či prodej Vašeho patentu;
• ... výsledek Vašeho výzkumu má podle Vás komerční potenciál a potřebujete to ověřit, udělat průzkum trhu,

finančně podpořit dopracování v produkt uplatnitelný v praxi;
• ... Vás kontaktoval subjekt mimo UK ohledně možné spolupráce či využití Vaší expertízy a Vy potřebujete pomoci

s vyjednáním spolupráce, odhadem ceny, smluvním ošetřením, prostě zajištěním obchodních a administrativních
záležitostí;

• ... chcete výsledky svého výzkumu publikovat, ale zároveň si myslíte, že mají komerční potenciál;
• ... chcete založit společnost (tzv. spin-off), která by podnikala s Vaším vynálezem nebo poskytovala Vaše expertní

služby;
• ... chcete probrat, jaké jsou možnosti uplatnění Vašeho výzkumu v praxi;
• ... chcete probrat možnosti uplatnění humanitních a sociálněvědních oborů v praxi s uvedením konkrétních

příkladů dobré praxe;
• ... hledáte finanční zdroje na ověření komerčního/aplikačního potenciálu výsledků výzkumu.

Jak probíhá transfer poznatků a technologií na UK? Podívejte se na   přehledné schéma zde .

Chcete vědět:
• Jaké jsou příklady práce CPPT? ? Case studies (stránka se připravuje)
• Co zahrnuje inovační ekosystém UK? ?   Inovační ekosystém
• Jak vlastně transfer na UK funguje? ?   Schéma transferu na UK
• Jaké jsou vnitřní předpisy UK, které je třeba dodržet? ?   Formuláře a předpisy
• Kde najdete „Oznámení o vynálezu nebo inovaci“ ?   Formuláře a předpisy
• Co je Charles University Innovations Prague, s.r.o., co má na starosti? ?   Web CUIP

• Co ještě Vám můžeme nabídnout? ?   Vzdělávání
• Můžete se připojit do našeho semestrálního kurzu   Management of Science and Innovation  a zorientovat se v

otázkách managementu projektů, vědy a inovací a transferu technologií
• Můžete studovat vlastním tempem online kurz   Excellence in ReSTI
• Připravíme pro Vás seminář z oblasti přenosu poznatků a technologií   dle Vašich požadavků

CPPT je tu pro vás. Kontaktujte nás.
Chcete probrat potenciál svých vědeckých výsledků? Chcete se dozvědět více o možnostech přenosu poznatků a
technologií na UK? Váháte? Nemusíte. Ozvěte se nám a vše s Vámi rádi probereme. ?   Kontakty
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