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Obecně 

� Projekty na ověření výsledků výzkumu z 
hlediska jejich praktického uplatnění na 
trhu a na přípravu jejich následného 
komerčního využití

� „Proof of Concept“

� Není určeno pro základní výzkum



Harmonogram 2014 - 2019

• léto: podpis smlouvy s TA ČR
• podzim – 1. kolo interní soutěže2014
• jaro – 2. kolo interní soutěže
• realizace projektů z 1. a 2. kola2015
• jaro – 3.kolo interní soutěže
• podzim – realizace projektů 3.kola2016
• jaro – 4.kolo interní soutěže
• realizace projektů z 3. a 4.kola2017

• realizace projektů ze 4.kola2018
• implementační procesy
• udržitelnost projektu2019 +



Pro koho a na co?

� Pracovníci UK
� Studenti UK

� Větší projekty 
— Podpora - 850 000 Kč (doporučený limit)

— Doba realizace - 12 – 18 měsíců (doporučený limit)

— Osobní náklady - max. 40% celkových způsobilých nákladů dílčího 
projektu.

� Menší projekty
— Podpora - 200 000 Kč (doporučený limit)

— Doba realizace - 12 měsíců (doporučený limit)



Výstupy 

• patentP
• prototyp
• funkční vzorekG
• průmyslový vzor
• užitný vzorF

• softwareR
• poloprovoz
• ověřená technologieZ

• přihláška vynálezuO



Harmonogram 2017

• vyhlášení 4. kola interní soutěže30.3.

• konzultace a příprava dílčích projektůduben

• deadline 4.kola interní soutěže4.5.

• osobní prezentace projektů23. a 24.5.

• vyhodnocení 4. kola interní soutěžečerven, červenec

• zahájení realizace projektů 4. kolaod 1.9.



Minulá kola - úspěšnost

Podané projekty Podpořené 
projekty

1. kolo 35 8

2. kolo 19 4

3. kolo 14 7



Přihlašovací proces

� Příprava
— Potvrzení zájmu o účast na CPPT  (Ivana Sýkorová), připojit 

krátkou anotaci projektu 
— Projednání na fakultě (může existovat fakultní předvýběr)

— Příprava žádosti 
— Konzultace (dobrovolné)

� Odevzdání podkladů (do 4.5. elektronicky na gama@ruk.cuni.cz)
— Krycí list
— CV – formát TA ČR
— Anotace v AJ (2000 znaků)

� Osobní prezentace (Elevator pitch)
� Hodnocení Radou pro komercializaci



Povinnosti řešitele

1. Pravidla
� Závazné dokumenty
� Oddělené účetnictví
� Veřejné zakázky

2. Řešení projektu
3. Průběžná zpráva (leden 2018, příp. i leden 2019)

4. Závěrečná zpráva
5. Výsledky 

� vkládat do RIV
� Výsledky pouze Univerzity Karlovy

6. Publicita 



Hodnocení projektů

CPPT •Konzultace
•Sběr podkladů

Rada pro 
komercializaci

•Hodnocení
•Doporučující stanovisko pro 

rektora

Rektor •Rozhodnutí

CPPT
• Oznámení
• Realizace
• Administrace



Rada pro komercializaci

Rektor

Rada pro komercializaci

CPPT Výzkumná 
sféra

Aplikační 
sféra

Finanční
sféra



Způsobilé výdaje

� Zásady 
— řídit se všeobecnými podmínkami
— veškeré výdaje souvislost s projektem
— i na dílčí projekty se vztahují veřejnosprávní kontroly
— finance určeny zejména na dokončení vývoje výsledku ke 

komercializaci a související služby

� Přímé náklady

— osobní náklady
— náklady nebo výdaje na služby (subdodávky)
— ostatní náklady

� Nepřímé náklady (režie)



Osobní náklady

� mzdy, platy, DPČ, DPP

— základní mzda/plat dle tarifu nebo hodinová mzda
— odměny (v případě, že příjemce má platný vnitřní předpis)
— osobní ohodnocení 
— náhradu za nemoc nebo dovolenou, placené zákonné volno 

(lékař, pohřeb,..)
— příplatky např. za riziko

� odvody
— sociální
— zdravotní

Pravidlo: na plný úvazek může být vyplacena plná výše osobního ohodnocení 

(dle předpisu), plná výše náhrad atd. V případě, že je úvazek nižší je ve 

stejném poměru možné vyplatit osobní ohodnocení, náhrady, odměny ... 



Služby (subdodávky)

� jedná se o přenesený výzkum, který nemůže příjemce/další 
účastník zajistit vlastními silami

� může se jednat např. o laboratorní práce, analýzy, kompletace ve 
speciálním prostředí, testování funkčního vzorku …

� na celou dobu řešení projektu je omezeno určitým procentem (20 
%)

� POZOR: služby, které nejsou přeneseným výzkumem, se vykazují v 
kategorii “ostatní náklady”



Ostatní náklady

� náklady na ochranu duševního vlastnictví
— náklady na podání přihlášky užitného vzoru, 

průmyslového vzoru, přihlášky vynálezu, náklady na 
patentovou rešerši či na patentového zástupce

� materiál
— př. koleje, šrouby, chemikálie, zkumavky, filtry, 

notebooky … 

� služby mimo subdodávky
— př. oprava přístroje, překlady, právní poradenství, 

školení, nájemné, energie (pokud je její spotřeba na 
projektu evidována zvlášť) ...

� cestovné - náklady související se služebními cestami
— př. letenky, náklady na hotel, stravné



Nepřímé náklady

� omezená výše – flat rate
o maximálně do 20 % přímých nákladů

o není třeba dokládat příslušnými doklady

o podléhá kontrole FÚ

� neomezená výše - full cost
o na základě vnitřní směrnice

o podléhá kontrole TA ČR, FÚ



Krycí list

� Popsat jednoduše pro laika, srozumitelně

� Rozsáhlé nápovědy

� Častá chyba – uvádění výsledků – nesouhlasí napříč celým 
dokumentem

� Pokud výsledkem patent – uvést O patentová přihláška

� Termín implementace – kdy chci výsledek využít



Nad čím se zamyslet

� Gama není alternativní zdroj peněz na pokračování základního výzkumu

� Zodpovědět si:
1/Pokud by jste měli dost vlastních prostředků, investovali by jste je do 
Vašeho nápadu?
2/Věříte, že by Vám ta investice přinesla zajímavé zhodnocení investovaných 
peněz?

� Pro investora je prioritou zhodnocení prostředků, vědecká prestiž a 
inovativnost stojí v pozadí.

� Jasná představa
— o velikosti/potenciálu inovace z komerčního hlediska /ne z vědeckého/
— co bude konečný produkt/služba
— kdo bude koncový zákazník, koncový trh, konkurence
— co je mým cílem (vlastní firma/výroba, prodej, licence, atd.)
— v čem je odlišné



Osobní prezentace (Elevator Pitch)

� Počátky na CPPT ☺
� Zaujmout hodnotitele z Rady pro 

komercializaci UK (hraje roli investora)
� Hodnotí se nápad a jeho potenciál, šance na 

komerční úspěch
� Hodnotitelé nemusí rozumět odborně
� Délka 5 + 5 minut
� Prezentace bude veřejná

— Pozor na důvěrnost!!!

� Pochopitelné i pro NEexperta



Osobní prezentace GAMA

� 5 + 5 minut

� Předpokládaný termín: 23.5. - 24.5.

� Rozděleno do skupin na základě počtu 
přihlášek

� Pořadí ve skupině určí los

� Neomezený tým

� Stručně, jasně, výstižně, 

důvěrně !!!



Originální Elevator Pitch

� Počátky v Americe

� Zaujmout 
investora v místě, 
odkud „neuteče“

� Délka 1 – 2 
minuty

� Pochopitelné i pro 
tetičku



Elevator Pitch - obsah

1. co je moje myšlenka

2. jak jsem s tou myšlenkou daleko

3. jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky

4. jaké výhody na těchto trzích mám

5. jaké výhody mám oproti konkurenci

6. jak hodlám získat peníze

7. kolik budu potřebovat celkem 

8. kolik z toho budu potřebovat financovat externě 

9. kdo je součástí mého týmu

10. jaký je potenciální zisk pro investora



Elevator Pitch - inspirace

� Podklady (v AJ) z kurzu MVI

� http://sbinformation.about.com/od/marketingsal
es/a/How-To-Write-An-Elevator-Pitch.htm

� Video  
https://www.youtube.com/watch?v=GqsWKaR9Q
6M

� POZOR elevator pitch se vztahuje na otevřený trh 
a v prostředí projektu GAMA je potřeba brát na 
tuto odchylku ohled



Konzultace

� Lze v místě pracoviště řešitele

� Časově flexibilní

� Individuální domluva

� Nutná včasná rezervace termínu/ů 

� Opakované konzultace možné



Kontakty

Ivana Sýkorová

Projektová manažerka GAMA

tel: 224 491 209,776 007 130

e-mail: ivana.sykorova@ruk.cuni.cz

gama@ruk.cuni.cz

Podrobnosti: http://www.cuni.cz/UK-6692.html

Dokumenty: http://www.cuni.cz/UK-4829.html

Kancelář CPPT

adresa: Petrská 3, 110 00 Praha 1

tel: 224 491 255

e-mail: cppt@ruk.cuni.cz


