Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK dne 16. 5. 2016, 9:00 – 11:00h
Konferenční místnost CPPT, Petrská 3, Praha 1
Přítomni:
Členové:

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
RNDr. Ivan Dvořák, CSc.
Ing. Karel Hána, Ph.D.
RNDr. Michaela Hrdličková, MBA
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Ing. Jaroslav Vlach, Ph.D.
Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.

Hosté:

MUDr. Milan Prášil
Mgr. Otomar Sláma
Mgr. Petr Nohel
Mgr. Jiří Valach
MUDr. Milan Matis
Tereza Koubíková

Omluveni:

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Gergič, Ph.D.
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc
Ing. Milan Hašek

1. Oficiální zahájení
• uvítání členů Rady, představení hostů
• schválení navrženého programu a přítomnosti hostů (hosté podepsali závazek dodržovat
Statut a Jednací řád Rady pro komercializaci UK, včetně závazku mlčenlivosti)
2. Změna tajemníka Rady
• ředitel CPPT UK požádá rektora UK o souhlas s pověřením Mgr. Ivany Sýkorové, Ph.D.,
• Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D., která již s Radou komunikuje jako manažerka projektu Gama se
aktuálního jednání nemohla ze zdravotních důvodů účastnit a bude osobně představena na
příštím zasedání
3. Výroční zpráva o činnosti Rady
• představen draft výroční zprávy
4. Aktuality z CPPT
• Mgr. et Mgr. Hana Kosová čerpá mateřskou dovolenou, MUDr. Milan Prášil, MBA pověřen
dočasně řízením CPPT
• Mgr. Ivana Sýkorová, Ph. D. novou projektovou manažerkou GAMY, Mgr. Otomar Sláma
manažerem CPPT pro rozvoj obchodních kontaktů

•
•
•
•

Informace o projektech UIS (Univerzitní inovační síť, OP VVV) a OP Praha pól růstu.
Projekt OP Praha pól růstu je Proof of Concept projekt, postup schvalování přechodu dílčích
projektů do druhé fáze projektu bude stanoven Radou pro komercializaci během roku 2017.
Informace o rozšíření skautské sítě
Informace o stavu aktuální verze Katalogu služeb
Vzdělávací kurz MVI - informace o třetím semestru MVI v české verzi, prvním v anglické
verzi, v současnosti více jak 100 absolventů

5. Aktuální informace k projektu GAMA
• Zatím je v rámci projektu na UK řešeno 12 dílčích projektů. V 1. kole interní soutěže uspělo 8
projektů. V 2. kole pak byly k financování vybrány 4 projekty. Řešení 6 projektů již bylo
ukončeno.
• Přiděleno 9,740 mil. Kč z celkových 20,935 mil. Kč
• V prvních dvou kolech soutěže je v dílčích projektech naplánováno splnění 37 výsledků, což
výrazně překračuje závazné výsledky a výstupy projektu (za celé řešení projektu má být
splněno 25 výsledků).
• V průběžné zprávě za rok 2015 projekt již vykázal splnění 23 výsledků výzkumu dle RIV.
• Tabulka 3. kolo projektu GAMA běží dle plánovaného harmonogramu
• Ve 3. kole žádá 14 projektů, z toho pouze jeden malý za 200 tis. Kč
• Celkem požadavek na 11,5 mil. Kč (k dispozici máme 7,1 mil. Kč)
• Diskuse poznatků CPPT k předloženým projektovým žádostem – potenciálně kolizní případy
budou řešeny následujícím způsobem:
o ing. Dejmek/MUDr. Bolek (LFP) a doc. Brokešová (MFF) budou požádáni o doplnění
žádosti o vymezení rozdílů mezi jejich podpořenými projekty z 1. kola Gamy a
navrhovanými projekty do 3. kola
o doc. Halenka a jeho domovská fakulta (MFF) budou, vzhledem k obdobnému
projektu doc. Halenky v žádosti o dotaci v 7. výzvě OP PPR, informováni o riziku
dvojího financování a zodpovědnosti fakulty za dodržování pravidel poskytovatelů
dotací při řešení jednotlivých projektů
• Postup hodnocení projektových žádostí - přidělení projektů hodnotitelům k hodnocení
krycích listů
• Osobní prezentace projektů – domluva termínů a účasti členů Rady –rozdělení na dvě
skupiny, začátek v odpoledních hodinách, pravděpodobně ve Vlasteneckém sále, předběžně
přislíbili svou účast dr. Dvořák, dr. Hána a dr. Hrdličková, vše bude s členy Rady
vykomunikováno emailem s ohledem na konkrétní termíny.
6. Termín dalšího zasedání
• další zasedání Rady proběhne v Praze v pondělí 20. června od 10h; pozvánka bude rozeslána

Zpracování zápisu: CPPT (Sláma, Prášil)
Zápis schválil: Prof. Hála

