
1 
 

 Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 

 

 

Opatření děkana č. 1/2021, 
kterým se stanoví závazná pravidla postupu zaměstnanců 1. LF UK při 

komercializaci výsledků výzkumu a vývoje 
Zpracoval: Ing. Vojtěch Malina, vedoucí oddělení strategického rozvoje 
Odpovídá: Ing. Ivan Mikula, Ph.D.  

I. 
Úvodní ustanovení, vymezení pojmů 

1. Toto opatření děkana navazuje na opatření rektora UK č. 46/2018, o realizaci práv duševního 
vlastnictví na Univerzitě Karlově a č. 47/2018, o transferu znalostí a technologií na Univerzitě 
Karlově. 

2. Tímto opatřením děkana se stanovuje postup zaměstnance ve fázi přípravy komercializace výsledků 
výzkumu a vývoje. Fáze komercializace nastává zpravidla na základě předešlé fáze ochrany 
komerčně využitelných výsledků výzkumu a vývoje, která se řídí samostatným Opatřením děkana 
č. 2/2013. 

3. Závazný postup podle tohoto opatření se vztahuje na násl. případy komercializace:  
a) převod práv duševního vlastnictví,  
b) poskytnutí užívacích práv duševního vlastnictví formou licence,  
c) založení spin-off společnosti za účelem postoupení práv k duševnímu vlastnictví,  
d) smluvní výzkum, 
e) případně další vhodné formy transferu na základě aktuálních potřeb UK, jako např. 

konzultace apod.  
4. Toto opatření je závazné v bodech a), b) a c), odstavce 3. tohoto článku bez cenového omezení. 

V bodech d) a e) odstavce 3. tohoto článku, je toto opatření závazné pouze v případech, kdy celková 
cena výzkumu, případně další vhodné formy transferu přesáhne 1 mil. Kč včetně DPH, kumulovaně 
za jeden kalendářní rok. 

5. Charles University Innovations Prague s.r.o. (dále jen “CUIP”)  je dceřiná společnost 100% 
vlastněná UK, jejímž hlavním cílem činnosti je podpora a zajištění komercializace duševního 
vlastnictví a vykonává pro UK činnosti směřující ke komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. 
Spolupráce mezi 1. LF UK a CUIP je upravena vzájemnou dohodou.  

6. Osobou odpovědnou za komercializaci na 1. LF UK je osoba jmenovaná děkanem, které děkan 
písemným pověřením stanovil rozsah práv a povinností (dále jen „Odpovědná osoba pro 
transfer 1. LF UK“), institucí odpovědnou za komercializaci v rámci Univerzity Karlovy je 
CUIP. 
 

II. 
Postup zaměstnance 

1. V případě, že má zaměstnanec možnost komercializovat výsledek výzkumu a vývoje, seznámí 
s tímto záměrem Odpovědnou osobu pro transfer 1. LF UK.  

2. Povinnost dle článku 1. tohoto odstavce splní zaměstnanec předložením vyplněné a podepsané 
přílohy č. 1 tohoto opatření – „Oznámení o plánu komercializace výsledků výzkumu a vývoje“  
(dále jen „Oznámení“ nebo „OOPK“) Odpovědné osobě pro transfer 1. LF UK. Vzor uvedený v této 
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příloze není závazný, Oznámení musí však vždy obsahovat potřebné údaje, které umožní 
zaměstnavateli posoudit účel a přínos komercializace pro fakultu. 

3. Zaměstnanec je oprávněn  účastnit se přípravy i realizace komercializace ve spolupráci 
s  1. LF UK a nebo CUIP.   

III. 
Postup 1. LF UK 

1. Zaměstnavatel poskytuje patřičnou součinnost zaměstnanci jak v problematice administrativní, tak 
v problematice právní. 

2. Zaměstnavatel je povinen se k předloženému Oznámení vyjádřit zaměstnanci ve lhůtě 21 
pracovních dní od obdržení plánu komercializace.  

3. V případě, že zaměstnavatel se záměrem zaměstnance na komercializaci uvedeným v Oznámení 
nesouhlasí, informuje o tom zaměstnance ve lhůtě podle bodu 2. tohoto odstavce, a sdělí 
zaměstnanci podmínky, za kterých je případně možné plán komercializace realizovat. 

4. V případě dosažení výnosů z komercializace výsledků výzkumu a vývoje, budou tyto výnosy 
rozděleny dle opatření rektora č. 46/2018, v aktuálním znění. 

VI. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Všichni vedoucí organizačních součástí 1. LF UK jsou povinni prokazatelně seznámit s tímto 
opatřením zaměstnance, kteří byli přiděleni k výkonu práce na jimi řízené pracoviště. 

2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.2.2021. 

 

Nedílnou součást tohoto opatření činí následující příloha: 

Příloha č. 1) Oznámení o plánu komercializace výsledků výzkumu a vývoje - OOPK 

 

 

 

V Praze dne 22.1.2021 

 

       …………………………………… 
       prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r. 

děkan 1. LF UK 
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Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 
 Oznámení o plánu komercializace výsledků výzkumu – OOPK 

Vyplní předkladatel. 
 Vyplňte, prosím, následující dotazník na základě opatření děkana č. 1/2021 ke splnění povinnosti 
informování zaměstnavatele o plánu komercializace. Tento dokument je důvěrný.  
 Název ústavu, pracoviště, kde k vytvoření předmětu komercializace došlo, pokud k vytvoření došlo i mimo 1. 
LF (například v rámci spolupráce na projektu) uveďte kde (název jiné fakulty, VŠ, ústavu, firmy, podniku). 

…vyplňte… 

Předkladatel - kontaktní osoba 
jméno: 

…vyplňte… 

Telefon: …vyplňte… 

Email: …vyplňte… 

Název předmětu komercializace: …vyplňte… 

Stručný popis předmětu komercializace: 

Popište předmět komercializace. Charakterizujte stručným způsobem předmět komercializace – jedná se o 
vynález, smluvní výzkum, konzultace, proces, materiál, zařízení, službu, počítačový program? O jeden 
produkt nebo více?  

Číslo přihlášky nebo ochranného 
dokumentu (patentu, užitného vzoru), 
pokud bylo podáno. 

…vyplňte, je-li předmět komercializace chráněn… 

Původci: …vyplňte, je-li relevantní…Případně doložte smlouvu o podílech 
výnosů mezi původci. (vyplňte instituci, případně pracoviště, kde 
došlo k vytvoření předmětu komercializace.) 

Popište vznik předmětu komercializace: 

Předmět komercializace byl vytvořen na jednom pracovišti a původci jsou z jednoho pracoviště 1. LF UK. 

Na předmětu komercializace se podílelo více pracovišť 1. LF UK – popište a uveďte podíly jednotlivých 
pracovišť, případně do přílohy uveďte smlouvu původců o dělení podílů, pokud existuje. 

Na předmětu komercializace se podílelo více součástí UK – popište a uveďte podíly jednotlivých součástí, 
případně do přílohy uveďte smlouvu původců o dělení podílů, pokud existuje. 

Na předmětu komercializace se podílelo více institucí – popište a uveďte podíly jednotlivých institucí, 
případně do přílohy uveďte smlouvu původců o dělení podílů, pokud existuje. 

Informace, z jakých zdrojů byl 
předmět komercializace financován: 

Z provozního rozpočtu pracoviště / Z projektu – uveďte název a 
registrační číslo projektu – uveďte všechny zdroje. 

V případě financování z projektu – popište závazky vůči projektu a dobu udržitelnosti projektu, číslo projektu 
a poskytovatele. 

…vyplňte, je-li relevantní… 

Plán komercializace: 

Stručně popište plán komercializace a plánované smluvní podmínky.  
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Vyplní předkladatel: 

Datum a podpis předkladatele: 

Datum: …………….   

 

                                                                            ……………………………………………………………… 
                                                                            Jméno a podpis předkladatele 
Vyjádření vedoucího pracoviště: 

S plánem komercializace  souhlasím / nesouhlasím 

Datum: …………….   

 

                                                                            ……………………………………………………………… 
                                                                            Jméno a podpis vedoucího pracoviště 

 

 

Vyplní 1. LF UK: 

Vyjádření Odpovědné osoby pro transfer 1. LF UK: 

Plán komercializace doporučuji / nedoporučuji 

Datum: …………….   

 

                                                                            ……………………………………………………………… 
                                                                            Jméno a podpis Odpovědné osoby pro transfer 1. LF UK 

 

 

Vyjádření děkana fakulty: 

S plánem komercializace  souhlasím / nesouhlasím 

Datum: …………….   

 

                                                                            ……………………………………………………………… 
                                                                            Jméno a podpis děkana 1. LF UK 

 


