TISKOVÁ ZPRÁVA

Novým partnerem Nadačního fondu Neuron
se stává ÚOCHB
Dvě významné instituce rozvíjející vědu v Česku budou spolupracovat na
zvyšování prestiže vědců
Praha, 26. května 2020 - Nadační fond Neuron, který již přes deset let oceňuje špičkové české
vědce, navázal partnerství s předním vědeckým pracovištěm v zemi. Ústav organické chemie
a biochemie AV ČR (ÚOCHB) se rozhodl rozvíjet odkaz svého slavného ředitele Antonína Holého
a prostřednictvím Neuronu podpořit excelentní českou vědu napříč vědeckými obory. Náplní
partnerství je zejména další oceňování excelentních vědců prestižními vědeckými Cenami Neuron, podpora mladých vědců a jejich motivace k tomu navrátit se se svým výzkumem z ciziny
zpět do Česka.
„Partnerství s jedním z našich nejlepších pracovišť v České republice je pro Neuron velmi cenné. Zároveň je to přirozený krok, protože obě organizace si uvědomují, jak důležitá je dlouhodobá a koncepční
podpora excelentní vědy a vědců. Neuron oceňuje Cenami Neuron špičkové vědce v sedmi vědeckých
disciplínách již přes deset let – za tu dobu ocenil 85 vědců a vyplatil na prémiích 66 mil. Kč. Velmi si
vážím toho, že filozofie Cen Neuron a celého fondu rezonovala s úmyslem ÚOCHB podporovat českou
vědu napříč vědními obory,“ říká Monika Vondráková, spoluzakladatelka a předsedkyně Správní rady
Nadačního fondu Neuron.
„ÚOCHB má díky Antonínu Holému a financím, které plynou z jeho patentů a licencí, výjimečnou pozici
mezi ostatními vědeckými institucemi. Dlouhodobě jsme cítili, že je naší povinností distribuovat jeho
odkaz nejen do podpory chemického výzkumu, ale do české vědy jako takové,“ vysvětluje Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. „Neuron má vypracovaný a dekádou prověřený způsob, jak oceňovat excelentní české vědce z té nejširší vědecké obce, a my s ním souzníme.“
K symbolickému propojení obou institucí došlo již před třemi lety, kdy Nadační fond Neuron finančně
podpořil vznik divadelní hry Elegance molekuly. Ta mapuje příběh chemika světového významu – Antonína Holého, který dlouhá léta působil právě na ÚOCHB a stojí mimo jiné za objevem léku proti AIDS
a hepatitidě typu B.
Dceřiná společnost ústavu IOCB Tech přispěje v příštích třech letech na činnost Neuronu částkou 15 milionů korun.
„Jsem moc rád, že můžeme spolupracovat na podpoře vědců v České republice. Jak ukazují poslední
měsíce, základní věda je tím nejdůležitějším hybatelem a její podpora je naším příspěvkem do rozvoje
společnosti,“ říká ředitel společnosti IOCB Tech Martin Fusek.

O Nadačním fondu Neuron
Hlavním posláním Nadačního fondu Neuron je zvyšovat prestiž vědců v České republice.
Každoročně proto uděluje těm nejlepším Ceny Neuron včetně osobní prémie. V čele fondu stojí pět

Neuron Founders - Monika Vondráková, Eduard Kučera, Martin Wichterle, Taťána le Moigne a Pavel
Kysilka. Od doby svého fungování v roce 2010 podpořil ze zdrojů svých mecenášů českou vědu
částkou téměř 100 mil. Kč. Fond se věnuje také popularizaci vědy a propojování vědy a byznysu. Je
financován výhradně ze soukromých příspěvků mecenášů - osobností soukromého sektoru, které
považují podporu vědy za důležitý aspekt pro prosperitu celé naší společnosti.
O Cenách Neuron
Ceny Neuron jsou prestižní vědecká ocenění udělovaná nejlepším českým vědkyním a vědcům. Svou
povahou jsou Ceny Neuron v České republice unikátní: díky příspěvkům mecenášů fondu se pojí s
osobní finanční prémií pro oceněné – za deset let fungování Fondu takto mecenáši věnovali české
vědě 66 mil. Kč a ocenili 85 špičkových vědců. Světovost laureátů zajišťuje mezinárodní vědecká
rada, která se spolupodílí na jejich výběru. Tradičně se předávají v kategoriích: Ceny Neuron za
světový přínos vědě a Ceny Neuron pro mladé talentované vědce. Cílem Cen Neuron je pozvednout
prestiž vědců v naší zemi a upozornit na jejich důležitost pro celou naši společnost. Za deset let předal
Nadační fond Neuron ocenění 85 vědcům ze sedmi vědeckých oborů. Mezi oceněnými jsou slavná
jména české vědy, jako je Bohdan Pomahač, Josef Koutecký a další.
Nadační fond Neuron v číslech:
-

10 let podpory vědy a výzkumu

-

85 oceněných vědců

-

8 vědeckých Expedic Neuron

-

Podpořen vznik divadelní hry Elegance molekuly v Dejvickém divadle

-

Vyplaceno již 66 milionů korun na prémiích Cen Neuron

-

Vyplaceno 34 milionů korun na vědecké granty Neuron Impulsy

O ÚOCHB
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR / ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká
instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální
chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie,
fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Nedílnou součástí poslání ÚOCHB je přenos
výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady
aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích.
O IOCB Tech
IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, se zabývá transferem
technologií. Firma pomáhá přenášet výsledky základního výzkumu z ÚOCHB v oblasti medicinální
chemie, materiálové chemie, biologie a dalších chemii blízkých disciplín. Jejím hlavním cílem je
zajistit, aby výsledky výzkumu sloužily celé společnosti. Společnost se podílela na procesu dojednání
a uzavření více než desítky klíčových licenčních smluv s významnými farmaceutickými partnery, jako
např. Gilead Sciences, Merck, Novo Nordisk a SHINE Medical Technologies. Současné portfolio
zahrnuje projekty zaměřené na centrální nervovou soustavu (epilepsie a neuropatická bolest), záněty,
rakovinu, mikrobiální rezistenci, separační metody a nástroje pro výzkum.
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