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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 realizaci smluvního výzkumu a poskytování konzultací na Univerzitě Karlově (dále jen 
„UK“) jako jednoho z nástrojů pro využití výsledků duševního vlastnictví vznikajících na UK. 

2. Tato metodika vychází věcně i vymezením pojmů z opatření rektora UK o transferu znalostí a 
technologií na UK. Účelem této metodiky je nastavení postupů při realizaci smluvního výzkumu a 
poskytování konzultací v souladu s platnou legislativou. 

 
Článek 2. 

VĚCNÉ VYMEZENÍ 

Grafické znázornění postupu při realizaci smluvního výzkumu a poskytování konzultací 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: 

- Grafické znázornění postupu při realizaci smluvního výzkumu a poskytování konzultací na UK 



Poptávka expertizy

Smluvní výzkum a konzultace na UK

CPPTInovační skaut

Nastavení spolupráce se zadavatelem
- forma spolupráce (smluvní výzkum / konzultace)
- odborný rozsah
- finanční rámec

Vědecký tým

Konzultace s CPPT
- právní rámec
- systém nakládání s výsledky
- interní nastavení využití financí 
- osobní náklady, úvazky (limity)

Realizace za podpory CPPT

Realizace smluvního výzkumu nebo konzultace

Vyjednávání se zadavatelem
- příprava smluvních dokumentů
- podpis smlouvy nad 5 mil. Kč pouze rektor UK

Odsouhlasení postupu s fakultou

Fakultní koordinace Koordinace CPPT
- administrativní
- finanční (fakturační)

Realizace bez CPPT
- pouze do objemu 5 mil. Kč
- nevylučuje dílčí podporu CPPT
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