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ČÁST I. 
ÚVODNÍ, OBECNÁ A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

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 zakládání spin-off společností s účastí Univerzity Karlovy (dále jen „UK“ a/nebo 
„Univerzita“) za účelem podpory transferu znalostí a technologií 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. 

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. UK je oprávněna založit, účastnit se založení jako jeden z více zakladatelů nebo mít účast 
v právnických osobách (dále jen „majetkový vstup“), jejichž předmětem činnosti je činnost navázaná 
na vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost 
UK, popřípadě činnost, která slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů, majetku či aktivit UK, 
což UK činí zejména prostřednictvím CUIP. 

4. Tato metodika pojednává výhradně o komercializaci prostřednictvím založení spin-off společnosti, 
při tom 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 
prostřednictvím spin-off společností a v jejím rámci k ošetření práv a povinností zúčastněných osob 
v souladu s platnou legislativou. 

 

ČÁST II. 

VĚCNÉ VYMEZENÍ 
 

Článek 2. 

DEFINICE SPIN-OFF SPOLEČNOSTI 

Pro účely této metodiky má pojem spin-off1 společnost následující význam – právnická osoba 
využívající hmotného či nehmotného majetku univerzity k zahájení či rozvoji svého podnikání. Jedná 
se zejména o inovativní obchodní společnost, na jejímž chodu se v pozici statutárního orgánu nebo 
kapitálově podílí studenti, absolventi, akademičtí pracovníci univerzity. Může jít také o společnost bez 
přímého podílu univerzity, v případě, kdy její založení nebo rozvoj závisí na licencování nebo převedení 

                                                 
1 spin-off = odtržení, odštěpení, osamostatnění 
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duševního vlastnictví, které vzniklo na univerzitě. Společnost dle předchozí věty je označována za spin-
off pouze pokud si tak univerzita i spin-off společnost smluvily. Podílí-li2 se UK na spin-off společnosti 
majetkově ať již přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím CUIP, označuje se taková společnost 
jako univerzitní spin-off. 

Článek 3. 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ POSTUPU PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPIN-OFF SPOLEČNOSTI 

Grafické znázornění postupu při zakládání spin-off společnosti tvoří přílohu této metodiky. 
 

ČÁST III. 

DALŠÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek 4. 

DALŠÍ USTANOVENÍ 

Informace týkající se zakládání spin-off společností dle této metodiky jsou důvěrné a zaměstnanci CPPT 
UK jsou povinni o nich zachovávat mlčenlivost. Práva vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím nejsou dotčena. 

 

Článek 5. 

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 zakládání spin-off společností. 

3. Metodika současně představuje doporučený postup pro všechny zaměstnance CUIP. Znění této 
metodiky bylo se CUIP konzultováno, přičemž ta se zavázala hlavní zásady a postupy při spolupráci 
v této metodice obsažené respektovat. 

4. Metodika nahrazuje Opatření ředitele č. 08/2019 ve znění ze dne 30. 12. 2019. 

5. Metodika nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky CPPT UK a účinnosti dne 1. 10. 2020. 

 

Přílohy: 

- Grafické znázornění postupu při zakládání spin-off společnosti 

                                                 
2 viz příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění 
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