
Zápis z jednání Rady pro komercializaci UK dne 16.12.2014, 15 – 16h 

UK, Ovocný trh 3-5, Praha 1, Karolinum – Rektorský klub 

 
Přítomni: 
Členové:  prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl  
  Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.   
  RNDr. Ivan Dvořák, CSc. 
  Ing. Karel Hána, Ph.D. 
  Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. 
  PhDr. Karel Kovář, Ph.D. 
  Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
  Ing. Milan Hašek 
  RNDr. Michaela Hrdličková, MBA 
Tajemník Rady: MUDr. Milan Prášil, MBA  
Hosté:   Mgr. et Mgr. Hana Kosová 
  Mgr. Otomar Sláma 
  RNDr. Helena Kvačková 
  Radek Řeháček (TA ČR) 
Omluveni:  Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 
  Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc  
  MUDr. Viktor Růžička  

Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. 
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. 
Doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. 
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. 
Mgr. Jaroslav Gergič, Ph.D. 
Ing. Jaroslav Vlach, Ph.D. 
 

 
1. Oficiální zahájení a úvodní slovo pana rektora 

Zahájení – prof. Hála. Program jednání schválen všemi 10 přítomnými členy. Přítomnost 
hostů schválil předseda Rady a nikdo z přítomných členů se nevyjádřil proti. Mezi hosty byl 
představen nový projektový manažer Gama Mgr. Otomar Sláma. Hosté se zároveň zavázali 
k mlčenlivosti v souladu s příslušnými ustanoveními Statutu i Jednacího řádu Rady pro 
komercializaci UK.  

2. Aktuální informace k projektu GAMA a diskuse k dalšímu postupu (Prof. Hála, dr. Prášil, Mgr. 
Kosová) 

 CPPT zajistilo navýšení alokace pro rok 2015 na cca 10 mil. Dotace z TAČR 20 mil. Kč lze 
čerpat do r. 2019, na jeden dílčí projekt připadá v průměru cca 800.000 Kč, počátkem 
roku 2015 lze očekávat zahájení realizace 8 schválených projektů. Navýšení alokace 
umožňuje otevřít ještě v roce 2015 2.kolo a ideálně zahájit realizaci několika dalších 
vybraných projektů, které budou doporučeny k financování ve 2.kole. 

 Diskuse o způsobu hodnocení dílčích projektů – rozšíření procesu hodnocení o veřejné 
prezentace Rada považuje za přínosné. Podle konkrétních námětů ze 2.kola budou 
připraveny oborově specifické skupiny a podle toho se zúčastní členové Rady podle svého 
odborného zaměření. 

 Dále byly stanoveny následující termíny: 
Začátkem ledna – do 10.1. budou všichni dosavadní zájemci informování o plánu otevřít 
2. kolo interní soutěže.  



CPPT zároveň rozešle řešitelům nepodpořených projektů anonymizované posudky. 
Ve druhé polovině ledna uspořádá CPPT informační seminář pro  2. kolo interní soutěže. 
2. kolo interní soutěže bude formálně otevřeno oznámením rektora, pravděpodobně na 
začátku února. 
Během února bude probíhat příprava projektových žádostí (=krycích listů) ve spolupráci 
s externími konzultanty pro oblasti marketingových studií a předběžných business plánů. 
Do 6.3.2015 budou žadatelé odevzdávat své náměty (aktualizované i nové). 
Ve druhé polovině března se (pravděpodobně v týdnu od 16.3. 2015) sejde Rada a určí 
přesný harmonogram hodnocení předložených projektů 2. kola interní soutěže. 
Pro hodnocení bude využita „Metodika zpracování ratingu komercializačního potenciálu“ 
zpracovaná pro potřeby UK, ale na základě zkušeností z kola prvního navíc doplněná o 
příležitost pro veřejné osobní prezentace žadatelských týmů před komisí, kde budou 
zastoupeni členové Rady. Standartní evaluace a tyto prezentace by dle předběžných 
plánů mohly probíhat během dubna, v květnu by následně bylo hodnocení uzavřeno, 
připraveno doporučení rektorovi UK a následně vyhlášeny výsledky a projednáno vše s TA 
ČR tak, aby realizace projektů ze 2. kola mohla být ideálně zahájena od 1.6.2015. 
. 

3. Informace o aktivitách Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (dr. 
Prášil) 
Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy stabilizovalo svůj tým, je 
obsazen i post projektového manažera Gama. Počátkem roku bude otevřena marketingová 
kampaň CPPT, zprovozněn aktualizovaný obsah webu. Intenzivně se připravuje otevření 
kurzu Marketing vědy a inovací organizovaného CPPT pro letní semestr 2015. 
Rozšiřuje se i univerzitní inovační síť, jejíž členové budou zastoupeni i na Vánočním setkání 
CPPT, které bezprostředně navazuje na jednání Rady. 

 
4. Různé 

Další jednání Rady domluveno na týden od 16.3.2015 – oficiální pozvánky budou členům 
Rady rozeslány v řádném termínu. 
 

 

Zpracování zápisu: CPPT (Kosová, Sláma) 

Zápis schválil: Prof. Hála 


