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1. Transfer a třetí role na UK
Milan Prášil

2. Transfer do roku 2019
Hana Kosová, Otomar Sláma

3. Co se povedlo
Ilona Hromadníková (3.LF), František Štěch (ETF),
František Zahálka (FTVS)

4. Výhled na rok 2020
Hana Kosová, Otomar Sláma

5. Nabízené služby – shrnutí
Hana Kosová, Otomar Sláma

6. RKVaV UK
Jiří Valach
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Inovační 
ekosystém UK

CPPT UKInovační 
skauti

UNIVERZITA KARLOVA

Fakulty a 
součásti

+ ++
CUIP s.r.o.



VÝZKUM / NÁPAD

• Vědecký tým na 
fakultě/součásti

• Oznámení
• Inovační skauti

Odborné SLUŽBY

• Ochrana 
duševního 
vlastnictví

• Analýza tržního 
potenciálu

PŘÍPRAVA na 
komercializaci

• Proof of Concept

KOMERCIALIZACE

• Hledání partnera
• Vyjednávání
• Smlouva

UPLATNĚNÍ 
V PRAXI

• Finance
• PR
• Prestiž

FINANCOVÁNÍ — STRATEGIE — LOBBYING — PR a VZDĚLÁVÁNÍ — NETWORKING

FINANCE a PR

3. ROLE UNIVERZITY



Inovační skauti  Hlavní úkoly/očekávání:
 přiblížit nabídku inovačního ekosystému vědcům a vedení 

fakult a součástí, komunikační kanál
 rozšířit portfolio případů s komercializačním potenciálem –

proaktivní vyhledávání vhodných námětů

 Počet skautů na fakultách a součástech od roku 2011: 
od 2 osob až 40 (max. v roce 2018)

 Celkem cca 38 mil. Kč z KREDO, Pre-seed, CPPT, OP 
VVV

 Výstupy: nevyvážené – potřeba dále zefektivnit systém 
jako celek



• 30+ tržních a 
patentových 
analýz
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Přírůstek zapsaných UV a patentů a nové přihlášky

Počet nově udělených patentů
Počet nově zapsaných užitných vzorů
Počet nově zapsaných ochranných známek
Podané přihlášky užitného vzoru konzultované a/nebo financované CPPT
Podané přihlášky vynálezu (včetně PCT, US, EP) konzultované a/nebo financované CPPT
Podané přihlášky ochranných známek konzultované a/nebo financované CPPT

Ochrana duševního 
vlastnictví, 
odborné analýzy



Projekty
 2012 – 2019: 140 mil. Kč

 Od 2020 nově 82 mil. Kč 
 TAČR Gama II 2020 – 2022 (16 mil. Kč)
 OP VVV: RKV II 2020 – 2022 (66 mil. Kč)

 Podány žádosti
 TAČR ÉTA – Přenos poznatků společenských a humanitních věd

(5,6 mil. Kč)
 COST – Mezinárodní výměna zkušeností v přenosu poznatků

 V přípravě:
 EVIPBio – Podnikatelské dovednosti pro biomed Ph.D. studenty

(25 mil. Kč)



Proof of
Concept

• Pre-seed I, II
• GAMA 1
• OP PPR

118,6
mil. Kč

9
zapojených

fakult

42
realizovaných 
projektů PoC



Portfolio případů

Deriváty akridinu /FaF

Purifikace proteinů /PřF

Separace enantiomerů /PřF

Náplasti /3.LF

Ligandy /PřF

Modulátor /PřF
Kardiostimulátor /3.LF

Prediktor hmotnosti /1.LF

Destičky pro PCR /LFHK

Rotafon /MFF

Melanom /1.LF

Měření vlhkosti /PřF

Biovak /1.LF

Palivový článek /MFF

Termokomora /LFHK

Mitochondriální barvičky /LFHK

Tlakové pulzy /LFHK

Monitorovací brýle /LFHK

Varani /PřF

Lůžko /LFHK



12
případů

Rotaphone /MFF

Novel PRC array card /LFHK

Pentamethinium salts as mitochondrial probes
/1.LF

Termokomora pro nedestruktivní
testování /LFHK

Zařízení pro měření a monitorování
tlakových pulzů /LFHK

Mobilní zařízení pro dlouhodobé
monitorování zrakových a 
mozkových funkcí /LFHK

Telemedicínský systém pro zvýšení osobní
bezpečnosti při přepravě v biovaku /1.LF

Metoda měření výparové fronty
vizualizací barvivy /PřF

Molecular determination
of sex in reptiles /PřF

Weight predictor /1.LF

CUIP

Charles Games s.r.o.

MicroRNA markery
k predikci kardiovaskulárních poruch

Morphodita

Antituberkulotika
Zařízení pro měření síly 

svalů dolních končetin

Nanovlákna
s fotosenzitivními účinky

iBodies

31 
případů



3. Co se povedlo
Příklady ze 3.LF, ETF, FTVS
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Co se povedlo Prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. /3.LF
MicroRNA markery k predikci
kardiovaskulárních poruch















Co se povedlo Mgr. František Štěch, Th.D. /ETF

Výzkumné služby pro firmu Politinn a.s.



Co se povedlo Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. /FTVS

Zařízení pro měření síly svalů dolních končetin



Katalog služeb

1
web

44
témat

180+
vizitek

www.katalogsluzeb.cuni.cz



Humanitní 
transfer

 Aktivita v mezinárodní komunitě na podporu SSH transferu
(ASTP SSH SIG Group)

 Pravidelné konzultace na fakultách

 Ochranná známka Prověřeno v poušti

www.proverenovpousti.cz



 E-learningový kurz – 11 institucí, 9 zemí 

 Inovativní způsob učení

 Nejnovější trendy – dostupné jako MOOC

 https://cppt.cuni.cz/CPPTN-409.html

Excellence in ReSTI

Lék:
Výzkum – farmaceutický 
průmysl – terapie – úhrada

 Spolupráce s 1.LF, určeno pro celou UK

 8 odborníků z praxe

 13 absolventů (2019)

 https://cppt.cuni.cz/CPPTN-404.html

Management
of Science and 
Innovation

 48 absolventů (2019)

 15 lektorů

 4 videa s absolventy

 https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html

Dovednosti pro přípravu 
mezinárodních projektů

https://cppt.cuni.cz/CPPTN-409.html
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-404.html
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html


Inovační 
ekosystém UK
v médiích

58+
článků

7
reportáží

v ČT

8
video-

prezentací



7. národní 
konference 
transferu

• květen 2019
• www.ktt7.cz/

220
účastníků

23
řečníků

6
zemí

Znalosti –Technologie – Spin-off

http://www.ktt7.cz/


Veletrh inovací 
Via Carolina

• květen 2019
• www.ktt7.cz/via-

carolina.html

2.
ročník

8
prezentací

11
fakult

http://www.ktt7.cz/via-carolina.html
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Výhled 2020

 Inovační strategie České republiky 2019-2030 – popis způsobu 
zakládání spin-off společností – příklad dobré praxe: CUIP s.r.o.

 Metodika 2017+ a její Moduly 3 – 5 – práce s daty

 Hospodářská/nehospodářská činnost, veřejná podpora – aktivní 
účast v pracovní skupině RVVI

 Horizont Europe – financování aktivit podporujících uvedení 
výsledků výzkumných projektů do praxe

 Příprava série mezinárodních speed-datingových setkání, pod 
záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR (společně s Německem 
a Nizozemím)

UK jako inspirace a leader



Výhled
 POC

 Pontes – komercializační fond UK 
 Gama 2 – maximálně efektivní využití

 Humanitní transfer

 Strategie mezisektorové spolupráce

 Využití partnerství v rámci aliance 4EU+ s cílem zefektivnit služby 
nabízené dovnitř UK

 Alternativní formy transferu (smluvní výzkum, konzultační a analytické 
služby), nově i zacílení na potenciální partnery z veřejné sféry

 Více pracovat s konceptem ochranných známek jako přidané hodnoty 

 Spolupráce s University of Memphis a jejím inovačním inkubátorem

CPPT 2020



Výhled

 3 spin-off společnosti
Charles Games s.r.o. 
LAM-X a.s. 
Flexicare s.r.o.
 zájem dalších 3 subjektů o založení spin-off
společnosti

 komercializační příprava 7 nových projektů

 uzavření dalších 6 -10 licenčních smluv

CUIP 2020
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Služby, 
poradenství,
finance

 Identifikace námětů vhodných ke komercializaci

 Financování fáze Proof of Concept

 Ochrana duševního vlastnictví a finanční podpora mezinárodní fáze

 Specializované analýzy a rešerše s využitím patentových a 
marketingových databází

 Právní služby spojené s ochranou IP a následnou komercializací

 Právní, finanční a manažerské služby pro oblast smluvního výzkumu a 
při poskytování konzultačních a analytických služeb

 Vyhledávání potenciálních partnerů, nabízení technologií a služeb UK a 
následné vyjednávání jménem UK

 Zajištění podpisu smluv jménem UK při licencování či prodeji IP

 Právní, finanční a manažerské služby při zakládání spin-off společností 
se zapojením UK

 Vazby na investory, ve vybraných případech zajištění vstupního kapitálu
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RK VaV UK
Realizace 2020 – 2022
 Finanční dotace cca 65 mil. Kč
Koordinace aktivit s dopadem na celou UK: 
UK Point
Ústřední knihovna
RUK
CPPT UK



 „HR AWARD“ = Human Resources Strategy For 
Researchers (HRS4R) = bonus i závazek:

 stabilnější a transparentnější prostředí pro výzkumné 
pracovníky na UK

 mezinárodní atraktivita a viditelnost

 zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a 
dalších

 přitažlivější kariéra v oblasti výzkumu a vývoje na 
univerzitě

 závazek: udržet a zlepšit podmínky pro VaV na UK

RK VaV UK Přínosy pro UK



Staff
Welcome
Centre

RKVaV
UK Open 

Access

HR Transfer



CPPT UKKontaktujte
nás:

CUIP s.r.o.
Web: www.cuip.cz
Mail: info@cuip.cz
Telefon: +420 224 491 928
Další kontakty najdete na webu zde:  https://www.cuip.cz/#sec5

Web: www.cppt.cuni.cz
Mail: cppt@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 255
Další kontakty najdete na webu zde:  https://cppt.cuni.cz/CPPTN-385.html

http://www.cuip.cz/
mailto:info@cuip.cz
https://www.cuip.cz/#sec5
http://www.cppt.cuni.cz/
mailto:cppt@ruk.cuni.cz
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-385.html


Děkujeme za pozornost.
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