
PETR OČKO   Ministerstvo průmyslu a obchodu

Petr Očko vystudoval informační management a evropskou integraci na Vysoké škole 
ekonomické v Praze a dále absolvoval Ph.D. studium v oblasti informační ekonomiky na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako expert v oblasti evropské ekonomické 
integrace se pak na ministerstvu financí od roku 2001 věnoval oblasti strukturálních fondů EU, 
od roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast finančního trhu. 
V březnu 2016 pak byl vládou jmenován předsedou Technologické agentury ČR a v jejím čele 
úspěšně napomáhal rozvinout podporu aplikovaného výzkumu v oblastech klíčových pro 
Českou republiku, včetně oblasti tzv. Průmyslu 4.0 a dalších významných trendů.

Jiří Krechl vystudoval organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde 
později působil i jako docent. V současnosti je vedoucím Oddělení podpory výzkumu a vývoje 
Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a v letech 1996 – 2007 byl ředitelem pro 
výzkum a vývoj ve společnosti SpeChem spol., s.r.o. Angažuje se také v řadě výzkumně-
vývojových programů a působí ve správních a dozorčích orgánech četných výzkumných 
organizací a v Inženýrské akademii. V agentuře CzechInvest působí přes deset let.

JIŘÍ KRECHL  CzechInvest 

Martin Fusek je absolventem VŠCHT Praha v oboru organická chemie, v roce 1988 mu byl 
udělen titul CSc. v oboru biochemie na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. Vletech 
1989 –1995 pracoval jako post-doktorand v USA a SRN. Je autorem více než 50-ti původních 
vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a dvou monografií. Od roku 1995 je externím 
přednášejícím na VŠCHT Praha, kde mu byl v roce 2012 udělen titul profesor v oboru 
biochemie. Od roku 2007 se věnuje problematice technologického transferu na ÚOCHB AVČR 
v.v.i. Od roku 2009 je výkonným ředitelem společnosti IOCB TTO s.r.o., která zajišťuje proces
transferu technologií pro ÚOCHB, AV ČR, v.v.i. a od roku 2012 je zástupcem ředitele pro
strategický rozvoj na stejném ústavu.

MARTIN FUSEK  IOCB Tech s.r.o.

MICHAL BELUSKÝ moderátor 

Michal Beluský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pracoval v zahraničních 
advokátních kancelářích, ale jeho vášeň pro technologie a duševní vlastnictví jej v roce 2013 
přivedla na ČVUT, do jednoho z prvních center pro transfer technologií. V současnosti působí 
v CeTTAV, kde společně s kolegy zajišťuje právní předpoklady pro úspěšný transfer. Michal 
a jeho team podporují ústavy v rámci projektů společného výzkumu a navazující komercializace 
technologií. Michal se specializuje na poskytování licencí a nově též na transfer do akade-
mických spin-offů.
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