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Článek 1.
ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (dále jen „CPPT UK“)
vydává, v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy, toto opatření jakožto
schematický metodický pokyn (dále také jen „metodika“) s cílem vymezit jednotná pravidla a
postupy při transferu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“ a/nebo
„Univerzita“) jako formy praktického a efektivního nástroje pro využití a další rozvoj výsledků
duševního vlastnictví vznikajících na UK v praxi, a to až do fáze konkrétního výrobku či služby
uplatnitelné na trhu. Tato metodika neobsahuje postup při komercializaci prostřednictvím založení
spin-off, neboť ten je upraven samostatným opatřením ředitele CPPT.
2. UK za účelem komercializace práv průmyslového vlastnictví vlastněných UK a dalších práv
duševního vlastnictví, s nimiž je UK oprávněna nakládat (dále společně také jen „duševní
vlastnictví“), založila dceřinou společnost Charles University Innovations Prague s.r.o. (dále jen
„CUIP“), kterou vlastní ze 100 %. CUIP, jejímž jediným společníkem je UK, byla založena jako
organizace pro výzkum a šíření znalostí, tedy jako agentura pro transfer technologií ve smyslu čl.
1.3. písm. ee) Sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C
198/01 (dále také jen "Rámec"), zejména s cílem zajišťování šíření výsledků duševního vlastnictví
UK v oblasti výzkumu a vývoje formou transferu znalostí ve smyslu čl. 2.1.1 odst. 19. písm. b)
Rámce, především za účelem zajištění využitelnosti těchto výsledků k obchodním, průmyslovým a
obdobným účelům.
3. Tato metodika vychází věcně i vymezením pojmů z opatření rektora UK o transferu znalostí a
technologií na UK a předpokládá přijetí rozhodnutí o způsobu komerčního využití duševního
vlastnictví ve smyslu opatření rektora UK o realizaci práv duševního vlastnictví na UK. Účelem této
metodiky je nastavení postupů vedoucích k zajištění ekonomické efektivity transferu znalostí a
technologií v souladu s platnou legislativou.
Článek 2.
VĚCNÉ VYMEZENÍ
Grafické znázornění modelového postupu při transferu poznatků a technologií na UK tvoří přílohu této
metodiky.
Článek 3.
DALŠÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Metodika je závazná pro všechny zaměstnance CPPT UK.
2. Metodika představuje doporučený postup pro všechny zaměstnance a studenty UK a další osoby
zúčastněné při procesu transferu poznatků a technologií na UK.
3. Metodika nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky CPPT UK a účinnosti dne 1. 10. 2020.
Přílohy:
-
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