Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK dne 2. 10. 2018, 16:15 – 17:15h
Malá aula, Karolinum, Ovocný Trh, Praha 1
Přítomni:
Členové:

Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D., Mgr. Jaroslav Gergič, Ph.D.
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., Doc. Ing. Jiří Krechl CSc.
MUDr. Milan Matis, PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.
Stálí hosté:
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Ostatní:
Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D. (tajemnice)
Mgr. Otomar Sláma, Mgr. Jiří Valach, Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
Omluveni:
Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., Ing. Milan Hašek
RNDr. Michaela Hrdličková, MBA, Mgr. Ing. Josef Kratochvíl
Linda Štucbartová, DES, MBA, MUDr. Ivo Žídek
Omluveni stálí hosté:
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
RNDr. Helena Kvačková, Doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
1.

Zahájení
 uvítání členů Rady a ostatních přítomných
 představení navrženého programu a přítomných hostů (hosté podepsali závazek dodržovat Statut a
Jednací řád Rady pro komercializaci UK, včetně závazku mlčenlivosti) – Rada vzala na vědomí (vzhledem
k tomu, že na začátku jednání nebyla Rada usnášeníschopná)

2.

Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) ‐ představení dceřiné společnosti UK
 100% vlastněná dceřiná společnost Univerzity Karlovy, která byla založena 22. 6. 2018.
 jednatel MUDr. Ivo Žídek, ředitel Mgr. Otomar Sláma
 cílem CUIP je doplnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat
kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin‐off firem
 představen procestransferu na UK s vysvětlením, jakou fázi zajišťuje CUIP a jakou CPPT (viz Příloha)
 dojde k převzetí prvních 3 případů k řešení od CPPT

3.

Aktuality CPPT
 ředitelka CPPT Mgr. Kosová shrnula nejvýznamnější činnosti CPPT za uplynulé období
○ žádost o projekt UK, MU a UPOL na pilotní ověření Metodiky 2017+ v modulech 3‐5
○ zapojení CPPT do aktivit univerzitní aliance 4EU
○ dokončování nových opatření rektora a navazujících metodik ohledně transferu technologií – bude
postoupeno do kolegia rektora
○ národní transferová konference a veletrh Via Carolina – pořádá CPPT ve dnech 15.‐16.5.2019
○ možnost navázání na projekt UIS novým projektem UIS II
○ pilotní kurzy MSI II, III
○ e‐learningový vstupní kurz pro nové zaměstnance UK
○ personální změny ve vedení CPPT

4.

Aktuality GAMA
 projekt končí v srpnu 2019, zatím není jasné, jestli bude možné pokračování, tzv. Gama 2, v současné
chvíli rozpočet na podporu POC vyčerpán
 6 projektů stále v řešení
 u některých běžících projektů se zvažují patentové přihlášky nad rámec původně slíbených výsledků
dílčích projektů ‐ podání PCT (prof. Zahálka, měřící zařízení pro hodnocení svalové síly) nebo české
přihlášky (Mgr. Kúš, katalyzátory)
 pravděpodobný podpis licenční smlouvy na projekt ze skupiny ing. Hány, další projekty ze skupiny budou
model následovat
 intenzivní propagace na veletrzích – zejména tyto výstupy z Gamy: brýle, zrakový nerv (prof. Kuba) a
rotafon (doc. Brokešová) a cirkulační temperační přístroj (ing. Dejmek)



hra Attentat 1942 (Mgr. Gemrot) velmi úspěšná, ocenění na veletrzích, zájem investorů, potenciál pro
vznik spin‐off, bude dále řešeno v CUIP

Humanitní transfer




5.

spolupráce PedF s Techambition (vytváření obsahu do online aplikace pro výuku středoškolské
matematiky)
přihláška ochranné známky Filozofické fakulty „Prověřeno v poušti“ ‐ čeští egyptologové zkoušejí
výrobky v extrémně horkém, suchém prostředí. Úspěšným firmám nově udělí certifikát.
Veletrh Future Forces Forum – z humanitních oborů účast Fonetického ústavu (identifikace hlasů
pomocí fonetických metod), Studia nových médií, Ústavu informačních studií a knihovnictví

Různé
 K.Volenec informoval zúčastněné o problematice Notifikovaných osob (NB) v ČR a EU, bez nichž
nemohou firmy převádět výsledky aplikovaného výzkumu do praxe u těch oborů, kde je vyžadováno
označení CE s uvedením identifikace NB.
 krátká diskuse k výše zmíněným bodům jednání

Příloha: Proces transferu na UK

Zpracování zápisu: CPPT (Sýkorová)
Zápis schválil: Volenec

