Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK dne 2. 11. 2017, 16:45 – 17:15h
Malá aula, Karolinum, Ovocný Trh, Praha 1
Přítomni:
Členové:

Stálí hosté:
Ostatní:

Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Mgr. Jaroslav Gergič, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., předseda Rady
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
MUDr. Milan Matis
Linda Štucbartová, DES, MBA
Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.
Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D. (tajemnice)
Mgr. Otomar Sláma

Omluveni:

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Ing. Milan Hašek
RNDr. Michaela Hrdličková, MBA
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
MUDr. Ivo Žídek
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
• uvítání členů Rady a ostatních přítomných, představení hostů
• schválení navrženého programu a přítomnosti hostů (hosté podepsali závazek dodržovat Statut a
Jednací řád Rady pro komercializaci UK, včetně závazku mlčenlivosti)

2.

Aktualizace Katalogu služeb
• Mgr. Sláma představil Radě návrh aktualizované verze Katalogu služeb, shrnul rozdíly mezi původní a
nově navrhovanou podobou vizitek jednotlivých týmů
• Cílem je zpřehlednit a sjednotit vzhled vizitek tak, aby pro externí zájemce o služby týmů z UK Katalogu
bylo velmi jednoduché a zřejmé vyhledání základních informací o nabízené službě. První strana by
měla být identická pro všechny vizitky
• Nové položky katalogu budou v bodech
• Titulní strana bude mít fixní strukturu obsahu
• Z diskuse vzešly následující podněty
o důležité je, aby uváděná kontaktní osoba byla dostupná a reagovala na poptávku
o uvádět rezervní kontakt (např. transfer@fakulta.cuni.cz)
o připravit opět verzi českou i anglickou
o tisknout v malém nákladu, důležitější bude on-line verze
o zvážit místo podobných fotografií vědců a studentů uvádění grafů a tabulek
o uvádět na vizitce informace typu GLP (Good Laboratory Practice), fáze vyšší akreditace

3.

Aktuality CPPT
• Pokračuje příprava na založení dceřiné společnosti
• Výroční zpráva CPPT – souhrn aktivit za uplynulý kalendářní rok – únor 2018
• Rozšíření kurzu Management vědy a inovací – MVI II a individuální koučink
• Práce v rámci spolku Transfera.cz – konzultace Gama II, Proof of Concept MPO
• Roste zájem o transfer interního know-how CPPT (školení, PROGRESS-TT)

4.

Aktuality GAMA
• celkem již 23 podpořených projektů za 18 mil. Kč, v realizaci aktuálně 7 projektů
• oslovování potenciálních investorů, příprava licenčních smluv, příprava prezentací na veletrzích, plnění
Katalogu investičních příležitostí (KIP)
• návrh na vyhlášení 5. kola GAMA UK - prostředky k dočerpání: cca 1,6 mil. Kč, vyhlášení v listopadu
2017, hodnocení Rady únor 2018, zasedání Rady začátkem března 2018, začátek realizace projektů
v květnu 2018
• GAMA 2 – intenzívní příprava ze strany TA ČR, na období 2020-2026
• Návrh změny v dílčím projektu „Měřící zařízení pro hodnocení svalové síly“
změna harmonogram výstupů: podání přihlášky vynálezu prosinec 2017 (místo 2/2019). Funkční
vzorek a software zůstává – 12/2018 resp. 2/2019
změna rozpočtu – přesun veškerých nákladů na subdodávky do položky Ostatní náklady, v roce
2017, 2018, 2019
Zdůvodnění: Vzhledem ke kladné předběžné rešerši nápadu a k předběžnému zájmu zahraničních
investorů je vhodné podat přihlášku vynálezu hned na začátku realizace projektu (místo až na
konci). Zároveň bude díky této změně harmonogramu možné zvážení PCT přihlášky kvůli ochraně
v zahraničí do 12 měsíců od podání přihlášky české. V návaznosti na změnu harmonogramu je
nutný i přesun financí na úhradu služeb souvisejících s podáním přihlášky z položky Náklady na
subdodávky do položky Ostatní náklady (40 tis. Kč). Co se týče zbývajících přesunů financí
z položky Náklady na subdodávky do položky Ostatní náklady (ve všech letech realizace projektu),
důvodem změny je, že plánované výdaje na nákup materiálu a služeb patří svým charakterem a
dle definice TAČR do položky Ostatní náklady a ne do položky Náklady na subdodávky.
PUVODNÍ

FINANČNÍ PLÁN

NOVÝ

2017

2018

2019

CELKEM

2017

2018

2019

CELKEM

Osobní náklady

75 000

226 000

37 000

338 000

75 000

226 000

37 000

338 000

subdodávky

62 000

181 000

40 000

283 000

0

0

0

0

Ostatní náklady

27 000

79 000

5 000

111 000

89 000

260 000

45 000

394 000

Nepřímé náklady

25 000

80 000

12 000

117 000

25 000

80 000

12 000

117 000

CELKEM

189 000

566 000

94 000

849 000

189 000

566 000

94 000

849 000

Přítomní členové Rady hlasovali o následujícím usnesení: „Rada schvaluje navržené změny v dílčím
projektu doc. Zahálky.“
Výsledek hlasování
PRO:
8 členů Rady
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
5.

Různé
• Způsob hodnocení v projektu Proof of Concept OP PPR
○ v projektu je nutné zhodnotit studie proveditelnosti dílčích podprojektů a rozhodnout, které
postoupí do fáze přípravy komercializace (fáze II).
○ CPPT navrhuje hodnotící komisi ve složení: Otomar Sláma, Ivana Sýkorová, Evžen Ondráček, a jako
zpravodaj bez hlasovacího práva Daniel Mazur (zároveň manažer projektu). Dále bude členství
v komisi nabídnuto zájemcům z Rady pro komercializaci. Vytvořená komise si na svém prvním
jednání dohodne jednací řád a metodiku hodnocení, která bude vycházet z osvědčených postupů
hodnocení komercializačních projektů v rámci CPPT. Během první poloviny ledna 2018 zhodnotí
komise všech 6 projektů a rozhodne, které postoupí do fáze II.

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

