Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK dne 12. 6. 2017, 10:00 – 11:30h
Malá aula, Karolinum, Ovocný Trh, Praha 1
Přítomni:
Členové:

Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Ing. Milan Hašek
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl
MUDr. Milan Matis
Linda Štucbartová, DES, MBA
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
MUDr. Ivo Žídek

Stálí hosté:

Mgr. et Mgr. Hana Kosová

Ostatní:

Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D. (tajemnice)

Omluveni:

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Mgr. Jaroslav Gergič, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
RNDr. Michaela Hrdličková, MBA
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.

Omluveni stálí hosté:
Doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
RNDr. Helena Kvačková

1. Oficiální zahájení
• řízení tohoto jednání zajištovala z pověření předsedy Rady (vzhledem k jeho plánované
nepřítomnosti) ředitelka CPPT H. Kosová
• uvítání členů Rady, stálých hostů a ostatních přítomných
• schválení navrženého programu
2. Výroční zpráva o činnosti Rady
• k draftu výroční zprávy nebyly žádné připomínky
• vzhledem k tomu, že většina přítomných členů Rady nepůsobila v Radě v roce 2016, o kterém
výroční zpráva pojednává, bude tento bod postoupen k hlasování per rollam
• návrh usnesení, které bude rozesláno k vyjádření per rollam všem členům Rady: „Rada
schvaluje znění Výroční zprávy o činnosti Rady pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu
Univerzity Karlovy v Praze za rok 2016 a předkládá ji rektorovi“.

3. Aktuality CPPT

•

•
•
•
•

Informace o veletrhu Via Carolina, který se konal 23.5.2017. Krátké video o akci lze nalézt na
https://www.youtube.com/watch?v=SPwo2WSosxM. Převládají pozitivní ohlasy, bude
připravena hodnotící zpráva, zájem vedení UK o další ročník. Diskuse včetně doporučení Rady
– zlepšit oslovení cílové skupiny (vítaná spolupráce Rady), důležité oslovení business sféry a
jeho forma, zlepšit předávání informací o takovýchto akcích na fakulty, zvážit prostory pro
konání veletrhu, protože byla velmi malá návštěvnost v odlehlejších prezentačních
místnostech, preference zimního termínu
další běžící projekty: Univerzitní inovační síť (dotace z OP VVV), Proof-of-Concept (OP Praha
Pól růstu)
budoucí možnosti: TA ČR ÉTA (vyhlášení 16.8.), pražské inovační vouchery
aktualizace materiálu o nastavení systému transferu technologií na UK (s.r.o. a další modely)
– připravuje se do kolegia rektora (pravděpodobně 19.6.)
obměna a rozšíření týmu CPPT – právník (nová pozice, Mgr. Hoša), patentový specialista
(Mgr. Machů), business development assistant (od 15.6.)

4. 4. kola GAMA UK – vyhodnocení projektových žádostí
• proběhlo hodnocení krycích listů i osobní prezentace projektových žádostí
• ve 4. kole podány čtyři žádosti (1 malý a 3 velké projekty)
• poděkování všem hodnotitelům
• I. Sýkorová, manažerka projektu GAMA, představila přítomným přehled bodového
hodnocení, které vychází z posudků založených na jednotné metodice ratingu komerčního
potenciálu. Každý projekt získal minimálně tři posudky krycího listu a tři posudky osobní
prezentace produktu.
• Přítomní členové Rady na základě diskuse rozdělili hodnocení projektů 4. kola soutěže na dvě
části
(1) Hodnocení projektů dr. Libuse, doc. Tůmy a doc. Zahálky
(2) Hodnocení projektu doc. Vachtenheima
• Ad 1)
o Přítomní členové Rady podporují variantu podpory projektů hodnocených v celkovém
ratingu B (velmi dobrý) a C (dobrý), tedy podporu dvou velkých projektů a jednoho
malého projektu (viz příloha).
o Podpořeny by tak byly projekty v celkovém objemu 2,138 mil. Kč. Nevyužité disponibilní
prostředky na dílčí projekty budou k dispozici na 5. kolo interní soutěže.
o Rada hlasovala o následujícím usnesení: „Rada pro komercializaci UK doporučuje
rektorovi UK v rámci čtvrtého kola projektu GAMA finančně podpořit všechny projekty,
které dosáhly minimálně 70% z celkového možného maximálního bodového ohodnocení
(35 bodů) dle „Metodiky ratingu komerčního potenciálu.“
PRO:
9 členů Rady
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
o Další postup: o výsledcích budou informovány fakulty a bude vyžádán jejich souhlas
s podporou projektu, zároveň bude rozeslána předběžná informace řešitelům. Následně
bude návrh předložen panu rektorovi k rozhodnutí a poté zaslán na TAČR. Začátek
realizace projektů je plánován od 1. 9. 2017.
• Ad 2) Diskuse ke čtvrtému projektu v soutěži (doc. Vachtenheim, trojkombinace – melanom)
o Velmi rozdílná hodnocení tohoto projektu
o Dle metodiky obdržel projekt rating E (nedostatečný), protože v dílčích kritériích nebylo
dosaženo minimální ohodnocení
o Po diskusi se členové Rady shodli, že i tento projekt může mít potenciál pro
komercializaci, před vydáním doporučení pro pana rektora je ale třeba prověřit
patentovatelnost nápadu, respektive jeho vazbu na již patentované látky. Projektová

•
•

přihláška tuto problematiku neřeší, je třeba ověřit, že u nově připravované substance
musí docházet k synergickému efektu jejích složek a ten musí být v patentové přihlášce
prokázán na řadě příkladů provedení. Pokud jednotlivé složky takové substance budou
stále ještě chráněny patenty, pak by patent na takovou substanci byl "závislým", a využití
substance by nebylo možné bez souhlasu majitelů patentů na jednotlivé složky.
o Rada pro komercializaci tedy žádá CPPT o vyjasnění této problematiky, tzn. o přípravu
předběžné patentové rešerše a analýzy možné ochrany předmětu projektu. Termín: do
konce července. Na základě výše uvedeného Rada opětovně projedná (případně
s využitím per rollam) doporučení/nedoporučení projektu k podpoře (v případě kladného
vyjádření za podmínky průběžné konzultace řešitele s CPPT v době realizace projektu) a
postoupí své vyjádření panu rektorovi.
Výhled 5. kolo – k dočerpání cca 2,5 mil. Kč (za předpokladu udělení podpory třem projektům
ze 4. kola), vyhlášení pravděpodobně na podzim 2017 nebo na jaře 2018
GAMA realizace a implementace projektů
o Projekty z 1. a 2. kola - jednání s firmami, nabídka na volném trhu (temperační jádro,
nové nosiče radionuklidů pro radiodiagnostické a radioterapeutické aplikace, mobilní
přístroj k vyšetřování zrakových evokovaných potenciálů)
o Projekty ze 3. kola – čtyři končí v srpnu, dva na konci roku, jeden na zač. 2018, realizace
bez problémů, zatím 1x PCT přihláška
o Počítačová hra Československo 38-89 - úspěšná na českém trhu, připravili aktualizovanou
verzi, která bude pod novým názvem Attentat 1942 na světový trh. Vyjde v české,
anglické, německé a ruské verzi v druhé polovině letošního roku pro Windows a Mac OS
(http://www.ff.cuni.cz/2017/03/hra-ceskoslovensko-38-89-atentat-miri-na-svetovy-trh/)

5. Různé
• TA ČR ÉTA – předběžné termíny
• Aktualizace Katalogu služeb včetně šablony vizitky týmu (grafika i obsah) – během léta
požádá CPPT Radu o vyjádření k novému návrhu vizitky
• Zpráva o činnosti CPPT – CPPT zvažuje sjednocení výroční zprávy s kalendářním rokem,
změna stávajícího navázání na rok akademický (září-srpen)
• Úřad průmyslového vlastnictví – možnost finanční podpory patentových přihlášek

Zpracování zápisu: CPPT (Sýkorová, Kosová)
Zápis schválil: Kosová

GAMA 4. kolo

Celkové výsledky s pořadím (VELKÉ PROJEKTY)
Pořadí

Fakulta

Číslo projektu

Řešitel

1

3. LF

20170402

Petr Tůma

2

FTVS

20170401

František Zahálka

1. LF

20170403

Jiří Vachtenheim

Název projektu

Bodové hodnocení

Hodnocení

25,2500

C

24,7500

C

Elektroforetický přístroj pro
klinickou a environmentální
analýzu
Měřící zařízení pro hodnocení
svalové síly
Kombinace tří
nízkomolekulárních inhibitorů
signálních cest v jednom léčivu
jako účinná therapie a
kompletní eradikace buněk
maligního melanomu

hodnocení ještě nebylo ukončeno

Celkové výsledky s pořadím (MALÉ PROJEKTY)
Pořadí

Fakulta

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

Bodové hodnocení

Hodnocení

1

PřF

20170404

Jiří Libus

Modulární systém pro modifikaci
proteinů

27,6663

B

