Zápis z úvodního jednání Rady pro komercializaci UK dne 26.8.2014, 10 – 12h
UK, Ovocný trh 3-5, Praha 1, Karolinum – Císařský sál
Přítomni:
Členové:

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl
Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Mgr. Jaroslav Gergič, Ph.D.
Ing. Jaroslav Vlach, Ph.D.
RNDr. Ivan Dvořák, CSc.
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
Ing. Karel Hána, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
Doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Ing. Milan Hašek
Tajemník Rady: Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Hosté:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
MUDr. Milan Prášil, MBA
Mgr. Jana Procházková
RNDr. Helena Kvačková
Mgr. Barbora Jirsová
MUDr. Michal Kostka
Olga Voldřichová
Omluveni:
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc
MUDr. Viktor Růžička
Zahájení – prof. Hála, představení členů Rady a hostů. Program jednání schválen všemi 14
zúčastněnými členy. Všichni přítomní členové podepsali souhlas se svým jmenováním a závazek
dodržovat Statut a Jednací řád Rady pro komercializaci UK. Všichni přítomní členové i hosté se
zároveň zavázali k mlčenlivosti v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu i Jednacího řádu Rady
pro komercializaci UK. Přítomnost hostů schválil předseda Rady a nikdo z přítomných členů se
nevyjádřil proti.
1. Oficiální zahájení a úvodní slovo pana rektora
 uvítání členů Rady
 představení CPPT a informace o jeho činnosti
 otázka projektu GAMA TAČR – určit priority hodnocení námětů, organizační řád i Statut
Rady budou zjednodušeny, do 10.9.2014 mohou členové předsedovi Rady (přímo nebo
prostřednictvím tajemníka Rady) posílat připomínky k aktualizaci
2. Aktuální informace k projektu GAMA a diskuse k dalšímu postupu (Prof. Hála, Mgr. Kosová)
 vysvětlení k bodu 1.d) Hodnotících kritérií komercializačního projektu v rámci programu
GAMA: „zda podstata návrhu komercializačního projektu nebo jeho část nebyla řešena
v rámci jiného projektu, grantového projektu nebo výzkumného záměru“ a bodu
2.“budou všechny komercializační projekty nesplňující tento požadavek vyřazeny
z hodnocení“ – na základě četných dotazů byla podána oficiální cestou přes Helpdesk
TAČR žádost o vysvětlení. Pracovníci TAČR potvrdili, že podmínka vyřadit z hodnocení

projekty, které již byly řešeny v rámci jiného projektu, grantového projektu nebo
výzkumného záměru se týká pouze financování fáze „proof of concept“. Tzn. není možné
z GAMA opakovaně financovat proces ověřování konceptu u dříve podpořeného námětu.
Tato kolize teoreticky hrozí u aktivit, které byly v minulosti zařazeny do projektů na
podporu pre-seed aktivit, případně u předchozích projektů TAČR. Pokud byly aktivity
dílčích projektů ve svých počátečních – výzkumných – fázích řešeny v rámci grantů GAČR,
IGA, výzkumných záměrů apod. není to na překážku zařazení do hodnocení v současném
programu GAMA TAČR.
 dotace z TAČR 20 mil. Kč lze čerpat do r. 2019, na jeden dílčí projekt připadá v průměru
cca 800.000 Kč, zahájení lze realisticky plánovat v lednu 2015
 diskuse o způsobu hodnocení dílčích projektů:
každý projekt bude hodnocen nejméně třemi členy Rady, pro hodnocení bude využita
„Metodika zpracování ratingu komercializačního potenciálu“ zpracovaná pro potřeby UK.
Na základě výsledku diskuze byla ustanovena a přítomnými členy odsouhlasena Redakční
pracovní skupina ve složení RNDr. Dvořák, Doc. Machan, Doc. Volenec, za aplikační sféru.
Prof. Hindls a Prof. Barek za akademickou sféru. Redakční skupina zahájí činnost
nejpozději15.9.2014, jejím hlavním koordinátorem/zpravodajem bude RNDr. Dvořák.
 Dále byly stanoveny následující termíny:
Do 5.9.2014 budou členům rozeslána kritéria hodnocení – „Metodika zpracování ratingu
komercializačního potenciálu“.
10.9.2014 je poslední termín na poslání námětů, doplnění a úprav dílčích projektů
12.9.2014 budou dílčí projekty umístěny na zabezpečenou webovou stránku (zajistí
CPPT), členové Rady, kteří podepsali prohlášení o mlčenlivosti, dostanou individuální
přístupové údaje a instrukce, jak nahlížet do jednotlivých souborů
15.-31.10.2014 proběhne předběžné vyhodnocení dílčích projektů pod vedením Redakční
skupiny
3.11.2014 se sejde Rada pro komercializaci a proběhne závěrečná diskuse k hodnocení,
výsledkem bude seznam dílčích projektů doporučených k finanční podpoře z GAMA a
seznam dílčích projektů nedoporučených k finanční podpoře z GAMA. Oba tyto seznamy
budou předány k finálnímu rozhodnutí panu rektorovi.
Do 30.11.2014 budou navrhovatelé dílčích projektů informováni o výsledcích hodnocení.
1.1.2015 lze očekávat zahájení dílčích projektů doporučených k finanční podpoře
z GAMA.
3. Informace o aktivitách Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (Mgr.
Kosová)
Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v současné době rozšiřuje svůj
tým i nabídku podpory vůči fakultám UK. CPPT UK bude hlavním odborným gestorem dílčích
projektů GAMA, ale průběžně nabízí podporu všech ostatních komercializačních aktivit
v rámci UK. Novou posilou týmu je například interní patentová poradkyně, specialisté na
kontakt se soukromou a obchodní sférou, dále na projekty, vzdělávání v oblasti transferu
technologií apod. Během nadcházejících měsíců se plánuje intenzivní marketingová kampaň
CPPT a to jak interně cílená na jednotlivé součásti UK, tak i vůči externím partnerům, včetně
soukromých firem. Tým CPPT úzce spolupracuje s nově vytvářenou inovační sítí UK, jejíž
součástí jsou technologičtí skauti na všech fakultách a součástech UK. Cílem je průběžně
mapovat komercializační a inovační potenciál pracovišť UK, který bude následně zapracován
do podoby veřejně přístupného katalogu. Financováni CPPT je pro rok 2014 zajištěno
z interních zdrojů UK, projektů a grantů, finální rozpočet pro rok 2015 a dále se nyní
připravuje. Uvažuje se též o zřízení zvláštního fondu pro podporou komercializace UK, který
umožní financovat i další aktivity s komercializačním potenciálem nad rámec současného
programu GAMA TAČR.
4. Harmonogram jednání Rady pro komercializaci 2014 – 2015 (Prof. Hála)




další jednání Rady domluveno na 3. 11. 2014, od 10 h – oficiální pozvánky budou členům
Rady rozeslány v řádném termínu
členové Rady odsouhlasili všemi 14 hlasy přítomných členů možnost hlasovat o
neodkladných záležitostech per rollam, vždy 3 možnosti ano/ne/zdržuji se - pokud výzva
ke hlasování zůstane ve stanoveném termínu bez odpovědi, bude to považováno za
neplatný hlas.

5. Různé
 dotaz na šíři práce a mandát Rady (doc. Čepek)
Odpověď (Mgr. Kosová): Podle Statutu je Rada poradním orgánem rektora UK, bude
pracovat na základě jeho zadání - aktuální priorita je vyhodnotit náměty GAMA, další
činnost závisí na rozhodnutí pana rektora.
 informace o nabídce spol. EZU (Doc. Volenec) – možnost financování odborných
posudků, konzultace při zakládání spin-off apod.
Zpracování zápisu: CPPT (Voldřichová, Procházková, Kosová)
Zápis schválil: Prof. Hála

