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Vážený čtenáři,

do rukou se Vám dostává nové vydání Biotechnologické ročenky, 
které vytvořili redaktoři oficiálního portálu Českých biotechnologií 
www.Gate2Biotech.cz a www.Gate2Biotech.com, tentokrát 
ve  spolupráci s asociací biotechnologických společností  
ČR - CzechBio, z.s.p.o. Biotechnologická ročenka 2012 zásad-
ním způsobem přispívá k šíření poznatků o aplikacích moderního 
výzkumu a vývoje v biotechnologických oborech. Uvědomujeme 
si dobře, jak zásadní oblast představují právě biotechnologie 
pro rozvoj lidské společnosti ve 21. století. Měly by být zárukou 
šetrného přístupu člověka k přírodním zdrojům, energetickým 
nárokům a ochraně přírodního prostředí. Biotechnologie mají 
vysokou přidanou hodnotu také v obsahu duševního vlastnictví 
a představují klíčový segment pro společnost znalostní ekonomiky. 
Hlavní oblasti života společnosti, do kterých pronikají vymoženosti 
biotechnologií, jsou (1) potraviny, výživa lidí a užitkových zvířat; (2) 
zdraví lidí a užitkových zvířat (systémová, civilizační onemocnění, 
infekční nákazy, epidemiologie nemocí, výzkum nových leků, nových 
generací léků a léčebných postupů) a (3) energie, energetické 
zdroje, paliva - umělá fotosyntéza. 

V České republice, a stejně tak v EU, rozvoj biotechnologií 
stále doprovázejí značné rozpaky. Lze předpokládat, 
že se situace výrazně zlepší s realizacemi projektů 
z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
v programovacím období 2007-2015. Vzniknou 
tak nové infrastruktury s obrovskou výzkumně 
vývojovou i realizační kapacitou, velmi často 
napojenou na mezinárodní síť výzkumných institucí 
a zdroje vysoce kvalifikovaných odborníků.

Nová situace je velkou příležitostí pro naše univerzity 
a jejich přírodovědně-technologická zaměření, 
které mají jedinečnou příležitost ve   spolupráci 
s nově ustavenými evropskými a  regionálními 
centry excelence zapojit do výzkumně vývojové 
práce studenty a pedagogy a výrazně tak 
zkvalitnit vzdělávání odborníků v oblasti 
biotechnologií pro nové tisíciletí.

Dear reader,

you get into your hands the new edition of the Biotechnological 
Report from the editors of the official portal of Czech biotechnologies 
www.Gate2Biotech.cz and www.Gate2Biotech.com, this time 
in cooperation with the association of the biotechnological companies 
ČR - CzechBio, z.s.p.o. BTR 2012 contributes in the principal way to 
spreading the  information of  application of topical knowledge about 
the research and development in  the biotechnological branches. We 
realize well that even biotechnologies represent the important field of 
modern technologies for the development of the human society in the 
21st century. They should represent a guarantee of the thrifty approach 
of  the man to  the  natural resources, power engineering demands 
and environment protection. Biotechnologies have a high added 
value in the contents of the intellectual property; they represent a key 
segment for the knowledge economy society. The main fields of the life 
of society in which the biotechnological innovations penetrate are (1) 
food, nutrition of people and domestic animals; (2) health of people 
and domestic animals (systemic and civilization illnesses, infections, 
epidemiology of illnesses, research of new drugs, new generations 
of drugs and curative procedures), and (3) energies, energy sources, 
fuel – artificial photosynthesis. 

In the Czech Republic, as well as in EU, the development of bio-
technologies is permanently associated with  the  considerable 

embarrassment. It is supposed that  the situation will 
improve considerably with  the  implementation of projects 

in  the  Operational program Research and Development 
for  Innovations in the programming period 2007-2015. 
New infrastructure will occur with an immense research, 
development and implementation capacity, quite often 
connected to the international network of research 
institutions and resources of the highly qualified experts.

The new situation represents a big opportunity for  our 
universities and their science - technology focus having 
a unique chance to co-operate with the newly established 
European as well as  regional centers of  excellence, to 
involve into the research work also students and faculty 

members, and to increase so the quality of education 
of experts in the field of biotechnologies for the 
new millennium.

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Rektor Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, vedoucí Laboratoře molekulární ekologie 
vektorů a patogenů, 
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Rector of the University of South Bohemia 
in České Budějovice, head of the Laboratory of molecular 
ecology of vectors and pathogens, 
Biology centre AS CR, v.v.i.
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Úvod Introduction

Předmluva

První desetiletí 21. století se dají charakterizovat 
různě. K  jednomu z mnoha fenoménů naší doby patří 
všudypřítomná dostupnost informací. V rekordním čase 
vyhledáme vysvětlení definic, zkratek, událostí a toho 
„jak se věci mají“. Horší někdy bývá se v nalezených 
informacích vyznat a přetřídit ty důvěryhodné, ze kterých si 
na hledanou problematiku tvoříme vlastní názor. S rozvojem 
uživatelských schopností dochází mnohdy k přetlaku 
informací v  informačních technologiích. Nalezených 
výsledků je sice mnoho, nicméně komplexní a  věcný 
přehled objevíme jen málokdy.

Roztříštěnost a neaktuálnost dostupných informací 
se týká i (nad)oboru biotechnologií. Snaha využívat 
biologických zákonitostí pro zdokonalení technologií 
vyvinutých člověkem je stará jako je lidstvo samo. 
Rozmach v posledních desetiletích je však, stejně jako 
u většiny oborů lidské činnosti, přímo fenomenální. Česká 
republika má mnoho pracovišť, která patří ke  špičce 
světových biotechnologií, a přesto v součas-né době jen 
stěží naleznete komplexní přehled shrnující aktuální situaci 
biotechnologických disciplín, který by sloužil jako jejich 
reprezentativní souhrn. Zejména z  toho důvodu vznikla 
Biotechnologická ročenka 2012, kterou držíte v ruce. 
Při jejím návrhu a tvorbě jsme šli za zdánlivě jednoduchým 
cílem. Podat souhrnný přehled o  současné situaci 
biotechnologických oborů v ČR, a to jak ve výzkumu 
a vývoji tak v komerční sféře. Rádi bychom, aby BTR 
2012 sloužila jako podklad s přehlednou a jasnou informací 
o českém biotechnologickém prostoru a  bylo možné 
ji poskytnout potenciálním zahraničním investorům. 
Doufáme, že  napomůže vyhledat komerční subjekty, 
schopné převést výsledky výzkumu do praxe, a podpořit 
tak transfer technologií.

V neposlední řadě bychom rádi srozumitelnou  formou 
informovali veřejnost o tom, co se v českých biotechno-
logiích děje. Vědecká základna výzkumu oborů využitel-
ných v biotechnologiích, kterou Česká republika dispo-
nuje, si to plným právem zaslouží.

RNDr. Veronika Kadlecová
Šéfradaktorka biotechnologického portálu  
www.Gate2Biotech.cz a www.Gate2Biotech.com

Foreword

The first decades of the 21st century may be characterized 
in various ways. One of the many phenomena of our time 
is  the omnipresent availability of information. In a record 
time we find the explanation of definitions, abbreviations, 
events and the „state of matters“. Sometimes it is worse 
to get a  survey, to be able to arrange and to classify the 
information and to build up our own opinion on the issue 
based on the trustworthy facts. With the development 
of user abilities in  the information technologies, we are 
sometimes overloaded by information. There are many found 
results, however, we only seldom find a comprehensive and 
pragmatic survey. 

The negative experience with the fragmented and not 
topical available information concerns also the (superior) 
branch of biotechnologies. The effort to utilize the biological 
regularities for improving technologies developed by man 
is  as old as the mankind. The boom in the last decades 
is, however, almost phenomenal in the last decades, 
identically as in the most fields of the human activity. The 
Czech Republic has many institutes being among the 
world top biotechnology institutes, but in spite of this fact, 
it is almost impossible to  find a comprehensive survey 
summarizing a  topical situation of the biotechnological 
disciplines which could serve as a representative summary 
for the CR. Particularly for this reason the Biotechnological 
Report 2012, you held in your hand now, came into being. 
Drafting and creating it, we aimed at a seemingly simple 
target. To present a summarizing survey of the present 
situation of biotechnological branches in the CR in the 
research, development as well as in the commercial 
sphere. We  wish, that our Biotechnological report is 
a  base with a well-arranged and clear information of the 
Czech biotechnological field provided to potential foreign 
investors into the Czech biotechnologies. We hope that 
the Biotechnological report will help to find the potential 
commercial subject, able to  transfer the results of the 
research into the practice and to  support the transfer of 
technologies in this way. Last but not least we would like 
to inform, in an understandable form, the professional as 
well as lay public about what is  happening in the Czech 
biotechnologies. The scientific base for the research of 
branches usable in biotechnologies, available in the Czech 
Republic, deserves this by right.

RNDr. Veronika Kadlecová
Editor in chief of the biotechnological portal 
www.Gate2Biotech.cz a www.Gate2Biotech.com
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Zdroje dat

Příprava databáze biotechnologických firem probíhala 
v  několika kolech. V prvním kole byl pomocí klíčových slov 
prohledáván internet a sestaven seznam biotechnologických 
firem fungujících na území ČR. Z nalezených profilů byly 
převzaty kontaktní údaje a popisy činností, ze kterých jsme 
později definovali kategorie biotechnologických oborů 
a specializací jednotlivých společností (tabulka str. 12). Podle 
sestaveného seznamu kontaktních emailů byly ve druhém 
kole společnosti informovány o tom, že se Biotechnologická 
ročenka 2012 připravuje. Měly proto možnost se do její 
přípravy aktivně zapojit a své údaje aktualizovat. Třetí kolo, 
a zároveň zpřesnění výsledků, proběhlo kontrolou podle 
identifikačního čísla na portálu www.justice.cz. Oddělili jsme 
tak platné záznamy od již neexistujících společností, které 
však mnohdy na webu stále prezentují svá portfolia.

Původním zdrojem zůstává internet, a proto upozorňujeme 
na možnost výskytu nepřesností a za obsah neneseme 
odpovědnost.

Neukončená aktualizace

Vzhledem k tomu, že data použitá v BTR 2012 jsou pořízena 
z databáze Gate2Biotech, aktualizace v on-line verzi probíhá 
průběžně a nové záznamy stále přibývají. Předpokládáme 
udržitelnost tohoto projektu i do dalších let, proto pokud 
Vaše firma není do BTR 2012 zařazena, nebo není účelně 
zviditelněna, neváhejte nás kontaktovat a do projektu se 
aktivně zapojit. Registrační poplatek je platný na  dobu 365 
dní. Proto se můžete zapojit kdykoliv během roku. 

Může se také stát, že objevíte určité nesrovnalosti, zejména 
v  zařazení do jednotlivých sektorů, napadne Vás vylepšení 
klíčových slov, došlo ke změně loga atd. Neváhejte nás o této 
události informovat na vkadlecova@gate2biotech.cz. Pouze 
společnými silami vytvoříme kvalitní produkt ku prospěchu všech.

Děkujeme.

Data sources

The preparation of the database of biotechnological companies took 
place in several rounds. In the first round, internet was searched by 
means of key words and a list of biotechnological companies operating 
on the territory of the Czech Republic was set. From the found profiles, 
the contact data were taken over as well as descriptions of activities 
based on which we defined the categories of biotechnological 
branches and specialization of individual companies later on (tab. 
page 13) Based on the set list of contact emails, the companies were 
informed in the second round that BTR 2012 being prepared. For this 
reason, they had the possibility to get involved into its preparation 
actively and to update their data. The third round and simultaneously 
the precise specification of results took place by the check through 
the identification number on www.justice.cz portal. We separated the 
valid records from already non existing companies presenting their 
portfolios on the web many times.

The original source remains internet, and for this reason we mention 
the possibility of occurrence of not precise statements and we are not 
liable for the contents.

Not finished updating

In view of the fact that the data used in BTR 2012 are acquired 
from Gate2Biotech database, the updating in on-line version takes 
place successfully and there are more and more new records. We 
suppose the sustainability of this project also in the next years, if your 
company was not involved into BTR 2012 or was not presented in an 
appropriate way, contact us and get involved into the project actively. 
The registration fee is valid for the time of 365 days. For this reason, 
you may get involved any time during the year. 

It may happen that you surely discover certain inconsistencies, 
especially in allocating to the individual sectors; may be you will have 
incentives how to improve the key words, logo etc. Do not hesitate 
and inform us on vkadlecova@gate2biotech.cz. We are able to create 
a quality product to the benefit of all of us only by joint effort.

Thank you.

Metodika BTR Methods BTR
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Obr.1: Regionální zastoupení 
soukromých podniků a institucí 
provádějících VaV.

(Pozn. Hl.m. Praha je skryto pod 
vlastním velkým koláčem, nicméně 
černá barva a hodnota 190 patří právě 
k němu).
Zdroj dat: databáze Gate2Biotech.

Pic.1: Regional representation 
of private enterprises and institutions 
implementing R&D.

(Comment: The capital of Prague 
is hidden under its own large „cake“ 
but the black colour and the value 
of 190 pertains to it). 
Data source: Gate2Biotech database.

Statistiky

Statistiky subjektů, zařazených v BTR 2012, zahrnují informace 
o soukromých podnicích a výzkumných institucích působících 
v  České republice. Celkem bylo v době uzávěrky BTR 2012 
popsáno 529 podnikatelských subjektů, z nichž se 50 věnovalo 
výzkumu a vývoji a zbylých 479  bylo převážně komerčního 
charakteru. Výzkumné instituce jsou v BTR 2012 zastoupeny 
zejména ústavy AVČR a dalšími ústředními vládními institucemi 
(28), či nezávislými soukromými výzkumnými organizacemi 
(12), v  různé míře propojenými s  vysokoškolským sektorem. 
Regionální zastoupení komerčních firem a VaV institucí 
je zobrazeno v obr. 1.

Statistics

Statistics of subjects, involved in the BTR 2012 involve information 
of private enterprises and research institutions operating in the Czech 
Republic. In total, 529 entrepreneurial subjects were described in the time 
of BTR 2012 closing; thereof 50 dealt with research and development 
and the remaining 479 were mainly of commercial character. Research 
institutions are represented in BTR 2012 especially by the Institutes of 
Academy of Sciences of the CR and additional governmental institutions 
(28), or by independent private research organisations (12), which 
are connected with university sector to a various extent. Regional 
representation of commercial companies and R&D institutions is shown 
on the picture 1.

Největší koncentrace biotechnologických podniků je v Praze 
a jejím okolí. Je jich zde zasídlena více než třetina. Dalšími 
významnými centry je Jihomoravský a Středočeský kraj, 
disponující dobrou dopravní dostupností a rozvinutým zázemím 
biotechnologických inkubátorů jako je INBIT. Inkubátory 
biotechnologických firem vznikají i v dalších krajích, například 
v Jihočeském, kde spolu se širokou vědeckou základnou 
představuje velký potenciál pro budoucí transfer technologií.

There is the highest concentration of biotechnological enterprises is 
in Prague and its surroundings. There is in total more than one third of 
them. Additional important centres are South Moravian and Central 
Bohemian Regions with a good accessibility and a developed background 
of biotechnological incubators as INBIT. Incubators of  not only 
biotechnological companies come into being also in further regions, e.g. in 
the South Bohemian Region, where the incubator represents a big potential 
for the future transfer of technologies together with a wide scientific base.

Základní statistiky BTR Basic Statistics BTR
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Obr. 2: Regionální zastoupení bio-
technologických směrů soukromých 
podniků. 
Zdroj dat: databáze Gate2Biotech.

Pict. 2: Regional representation of 
biotechnological directions of private 
enterprises. 
Data source: Gate2Biotech database.

Regionalita zastoupení rozdílných biotechnologických směrů 
je  zřejmá z obrázků 1 i 2. Zatímco v některých regionech 
jsou počty soukromých podniků a tím i jejich specializace 
v  biotechnologických oborech na poměrně nízké úrovni, jinde 
si koncový uživatel i  potenciální investor vyberou z opravdu 
široké škály nabízených služeb. Z největší diverzity kategorií 
biotechnologických oborů je možno vybírat ve středních 
Čechách v čele s Prahou a  v  Jihomoravském regionu. Stejně 
jako s těmito zavedenými centry je však důležité počítat 
i  s  Olomouckým, Jihočeským a  Pardubickým krajem, kde je 
diverzita biotechnologických aktivit na vysoké úrovni.

Regional representation of various biotechnological directions follows 
clearly also from the pictures 1 and 2. While in some regions, the 
number of private enterprises and hereby also their specialization 
in the biotechnological branches is on a quite low level, somewhere 
else, the final user as well as potential investor may choose from 
a  wide range of the offered services. Central Bohemia lead by 
Prague and the South-Moravian Region achieve the highest diversity 
of   categories of biotechnological branches. Besides these well-
established centres, the Olomouc, Pardubice and South-Bohemian 
Region should be mentioned, where the diversity of biotechnological 
activities is on a high level.

Podíl zaměření soukromých podniků a vědeckovýzkumných 
institucí v jednotlivých BT oborech ukazuje obr.3. Kategorie 
„specializované“ udává jednotlivým subjektům jednoznačnou 
specifikaci k určitému biotechnologickému oboru. Každému 
subjektu je přiřazen pouze jeden BT obor (1-7). Zaměření většiny 
subjektů zařazených v BTR 2012 lze však jen těžko jednoznačně 
klasifikovat pouze do jednoho BT oboru.

The specialisation of private enterprises and research and 
development institutions in the individual BT fields shows the pict. 
3. The category „specialized“ states for individual subject the clear 
specification in a certain biotechnological field. To each subject, 
only one BT branch (1-7) is allocated. The specialisation of the most 
subjects involved in BTR 2012 may be, however, only difficultly 
classified and involved only into one BT field.

Základní statistiky BTR Basic Statistics
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Obr.3: Zaměření soukromých podniků
a vědecko-výzkumných pracovišť 
na specifikované biotechnologické obory.
Zdroj dat: databáze Gate2Biotech a ČSÚ.

Pict.3: Specialisation of private enterprises 
and scientific and research institutes in the 
specified biotechnological branches.
Data source: Gate2Biotech and Czech Statistical 
Office’s database.

Pole jejich zájmu je  širší. Proto je vytvořena ještě rozšířená 
kategorie „doplňkových“ aktivit, kde může být jeden subjekt 
započítán tolikrát, kolika definovaným specializacím (1.1. – 8.3.) 
se ve své činnosti věnuje. Například Výzkumný ústav včelařský 
v Dole je jednoznačně zařazen mezi instituce činné v živočišných 
biotechnologiích (2). Jelikož však jeho činnost zasahuje 
i  do  dalších kategorií biotechnologických oborů, v doplňkových 
aktivitách je řazen i do příslušných průmyslových a medicínských 
BT specializací. Podrobné rozdělení kategorií biotechnologických 
oborů je zobrazeno v tab. na str. 12.

Vědeckovýzkumné instituce mají těžiště tradičně v  rostlinných 
a živočišných biotechnologiích. V doplňkových aktivitách se věnují 
uplatnění poznatků zejména v červených biotechnologiích, tedy 
v medicíně a farmacii, a v diagnostických biotechnologiích. 
Soukromé podniky se věnují uspokojení poptávky materiálu 
a  sužeb a to zejména v průmyslových biotechnologiích. Mějme 
však na paměti, že v průmyslových biotechnologiích je převážnou 
měrou obsažen mlékárenský a pivovarnický průmysl a to celými 
90ti % ve specializovaných a téměř 50ti % v  doplňkových 
aktivitách. Kromě pivovarnictví a  mlékárenství je  pole českých 
biotechnologických soukromých podniků poměrně rovnoměrně 
zaměřeno na biomedicínu a  farmacii, environmentální a rostlinné 
biotechnologie. Podíváme-li se na problematiku z opačného úhlu, 
nevyužité pole znalostí akademické sféry a potenciál pro transfer 
technologií lze nalézt zejména na poli živočišných biotechnologií 
a v diagnostice.

The scientific and research institutions focus traditionally on the 
plant and animal biotechnologies. In the supplementary activities 
they devote attention and apply their knowledge especially in red 
biotechnologies, i.e. in the medicine, pharmacy and in diagnostic 
biotechnologies. Private enterprises satisfy the demand for the 
material and services, especially in the industrial biotechnologies. 
Keep in mind that in the industrial biotechnologies, the dairy 
and brewery industry branches are involved to a large extent 
of 90  percent in the specialized and with almost 50 percent 
in supplementary activities. Besides breweries and dairying, the field 
of Czech biotechnological private enterprises is quite evenly split 
into private enterprises focused on the biomedicine and pharmacy, 
environmental and plant biotechnologies. Viewing this issue from 
another point of view, the not exploited field of the knowledge of the 
academic sphere and the potential for the technologies transfer may 
be found especially in animal biotechnologies and in diagnostics.

Their field of interest is  wider. For this reason, the 
category of „supplementary“ activities was created where 
one subject is involved so many times depending on in how many 
branches (1.1. – 8.3.) it works. For example Bee Research Institute 
at Dol is clearly among the institutions being active in animal 
biotechnologies (2). As, however, its activity may be involved also 
into further categories of  biotechnological fields, it is included 
in the supplementary activities also in the respective industrial 
and medicine BT specializations. A  detailed split of  categories 
of biotechnological branches is in the table at page 13.

Základní statistiky BTR Basic Statistics BTR
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Zajímavé je také srovnání množství investic věnovaných 
do výzkumu a vývoje (VaV) v biotechnologických oborech podle 
typu subjektu. ČSÚ na sklonku roku 2012 zveřejnil výsledky 
Ročního statistického šetření výzkumu a vývoje (VTR 5-01). Obr. 4 
přehledně zobrazuje celkové výdaje za VaV, které vykázaly subjekty 
zařazené v BTR 2012. Zatímco veřejné podniky jednoznačně 
z tohoto pole mizí, velkými hráči jsou soukromé podniky ať již pod 
domácí či pod zahraniční kontrolou. Stabilní postavení na poli VaV 
biotechnologických oborů mají ústřední vládní instituce jako jsou 
pracoviště AVČR. 

Interesting is also the comparison of the amount of investments into 
the R&D in the biotechnological branches based on the subject type. 
The Czech Statistical Office published at the end of 2012 the results 
of the annual statistic investigation of research and development (VTR 
5-01) . The picture 4 shows in a good survey the total expenses on 
R&D, which were stated by subjects included in BTR 2012. Whereas 
the public enterprises disappear clearly from this field, the big players 
are the private enterprises being under the inland or foreign control. 
Central governmental institutions as subsidiaries of  Academy of 
Sciences of the CR have a stabile position in R&D in biotechnologies. 

Není překvapení, že většina investovaných prostředků byla 
v roce 2011 profinancována v kraji Hl.m. Praha a to více než 
polovina z celkové sumy téměř dvou miliard. 

Mnohem podrobněji se, nejen o finanční situaci biotechnologií 
v ČR, dočtete na straně 84 v kapitole „Jak si vedla ČR v oblasti 
biotechnologií v letech 2006-2012 na základě analýzy 
SWOT“.

It is no surprise that the vast majority of invested means was expended 
in the Capital of Prague in the year 2011, more than one half of the total 
amount of almost two milliards. 

You can read much more not only about the financial situation 
of biotechnologies in the CR at page 96 in the chapter “Czech 
biotechnology performance in the years 2006-2012 based on the 
SWOT analysis”.

Obr.4: Celkové výdaje za VaV zjištěné 
v rámci ročního šetření VTR 5-01 
za biotechnologické firmy zařazené 
v BTR 2012.
Zdroj dat: ČSÚ.

Pict. 4: The total expenses for 
the R&D established in the scope 
of annual VTR 5-01 investigation - 
biotechnological companies involved 
in BTR 2012. 
Data source: Czech Statistical Office.

Základní statistiky BTR Basic Statistics
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V následujících kapitolách jsou textem i obrazem shrnuty základní 
charakteristiky o počtu a zaměření institucí zahrnutých v digitální 
databázi BTR 2012. V mapových podkladech jsme se snažili 
přehledně zachytit nejdůležitější informace ve srozumitelné 
formě. Odstín barvy jednoho každého regionu reprezentuje počet 
firem podnikajících v základních sektorech. Každá firma přitom 
může podnikat v jednom i v několika z nich a zároveň v různém 
počtu definovaných činností. Jedná se tedy o rozšířenou 
kategorii aktivit obr. 3. Koláčové grafy informují, jaké konkrétní 
činnosti můžete v jednotlivých krajích nalézt. Barvy jednotlivých 
segmentů odpovídají legendě, velikosti absolutnímu počtu firem 
dle biotechnologického sektoru v kraji. Jednoduše řečeno, čím 
větší koláč, tím více subjektů.

K prohlížení volně přístupné části databáze Vám stačí zaregistrovat 
se na:

http://www.gate2biotech.cz/free-registration/ 

Tato registrace je zdarma. Pro prohlížení plné verze databáze 
je  nutné zakoupit si roční vstupenku, v ceně 3 000,- Kč. 
Vstupenka je platná od chvíle, kdy dojde k úspěšnému připsání 
částky na účet. Pro bližší informace a kontaktujte šéfredaktorku 
Veroniku Kadlecovou na adrese:

vkadlecova@gate2biotech.cz.

In the following chapters, the basic characteristics to the number 
and specialisation of the institutions involved in the BTR 2012 digital 
database are summarised – in the text as well as pictures. In the map 
documents, we tried to record the most important information in the 
understandable form. The shade of the colour of each individual region 
represents the number of companies doing business in the basic 
sectors. Every company may do business in one or several of them and 
simultaneously in a number of defined activities; i.e. it is an extended 
category of activities from the picture 3. What particular activities may 
be found in individual regions is graphically shown on cake diagrams. 
The colours of individual segments correspond to  the legend, to the 
absolute number of companies depending on the biotechnological 
sector in the region. To say it simply, the larger cake, the more subjects.

To view the free accessible parts of the database, it is sufficient to get 
registered at:

http://www.gate2biotech.com/free-registration/ 

This registration is free of charge. To view the full version of the database, 
it is necessary to buy an annual ticket in the price of  CZK  3.000. 
The ticket is valid from the moment when the amount will be credited 
to the account. For more information, contact the editor in chief Veronika 
Kadlecová at the address:

vkadlecova@gate2biotech.cz.

BTR 2012 – jak na to? BTR 2012 – how to be successful?



Zelená biotechnologie 
1 Rostlinná biotechnologie
1.1 rozmnožování a šlechtění
1.2 genetické modifikace využívající metod 

přenosů genů (mono a polygenetické)
1.3 pěstební podmínky a ochrana rostlin
1.4 rozpoznání rostlinných patogenů, 

mapování genomu, biodiverzita rostlin
1.5 rostlinná biotechnologie: biologie 

rostlinných buněk
  
2 Živočišná biotechnologie
2.1 rozmnožování a produkce 
2.2 šlechtění, včetně genového inženýrství 

u zvířat (transgenní manipulace)
2.3 mapování genomu, biodiverzita 

hospodářských zvířat
2.4 živočišná biotechnologie: biologie 

živočišných buněk
2.5 veterinární léčiva, péče o zvířata
2.6 veterinární diagnostické metody

Bílá biotechnologie 
3 Environmentální biotechnologie
3.1 mikrobiální biologie
3.2 biologická bezpečnost
3.3 mikrobiální procesy degradace/tvorby 

kontaminujících látek
3.4 izolace, biotransformace a genové 

inženýrství kontaminujících látek, 
degradace mikroorganismů

3.5 biotechnologické metody pro remediaci 
půdy a čištění odpadních vod

3.6 biotechnologické metody v ochraně 
ovzduší

3.7 bakteriální a buněčná továrna: 
mikrobiologie

3.8 biologické zdroje obnovitelné energie 
(bioplyn)

  
4 Průmyslová biotechnolgie
4.1 enzymatické procesy
4.2 vývoj bioprocesních technik (fermentace, 

imobilizace, kontrola kvality)
4.3 downstream procesy
4.4 genové inženýrství a produkce enzymů
4.5 genové inženýrství mikroorganismů 

a kvasinek
4.6 metody tkáňových kultur
4.7 mapování genomu bakterií a kvasinek
4.8 biodiverzita mikroorganismů ve výrobě
4.9 pivovarnictví, mlékárenství, vinařství

Červená biotechnologie 
5 Biotechnologie v medicíně a farmacii
5.1 biofarmacie (výzkum a vývoj originálních 

humánních léčiv)
5.2 biomedicína (terapie postavená 

na biologických principech, tkáňové 
inženýrství - buněčná terapie)

5.3 nanotechnologie, studium struktury 
a funkce biomolekul, metody stavby 
biomolekul

5.4 imunologie a vakcinologie
5.5 terapeutické proteiny a oligonukleidy 

5.6 farmaceutické biotechnologie 
(produkce API)

5.7 mapování lidského genomu, metody 
přenosu lidských genů

6 Diagnostika a bioinformatika
6.1 diagnostické protilátky
6.2 syntéza peptidů, konjugátů, 

oligonukleotidů
6.3 DNA diagnostika
6.4 biosenzory, biomonitoring, výzkum 

mikroelektronických systémů
6.5 metody analýzy genomu
6.6 bioinformatická data (nástroje 

pro zpracování dat a procesních 
problémů pro biologický výzkum, 
např. genomové sekvenování)

6.7 bioinformatika (aplikace biologických 
postupů pro technické aplikace 
informačních procesů)

Doplňkové informace, zda se jedná 
o dodavatele materiálu či služeb.

7 Dodavatelé služeb
7.1 laboratorní služby
7.2 poradenství
7.3 jiné (lidské zdroje, PR)
  
8 Dodavatelé materiálu
8.1 vybavení, spotřební zboží
8.2 chemikálie
8.3 biologický materiál
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Způsoby vyhledávání

Kraje - Každý záznam má přiřazenu možnost vyhledávání podle krajské příslušnosti. Kombinací kritérií vyhledávání biotechnologického 
oboru či specializace v určitém kraji se lehce dostanete k požadovaným informacím. Můžete tak lehce vyhledat, kde je prováděn konkrétní 
výzkum, či který kraj je „pole biotechnologiemi neorané“ a má tudíž potenciál pro začátek Vaší podnikatelské činnosti.

Sektory - Databáze BTR 2012 je členěna na tři základní sektory, jimž odpovídá i členění v rámci textové části. 
(1) Zelený sektor slučuje rostlinné a živočišné biotechnologie. 
(2) Bílý sektor reprezentuje průmyslové a environmentální biotechnologie. 
(3) Červený sektor reprezentuje výzkum a vývoj farmaceutických a medicínských biotechnologií a biotechnologií využívaných 

pro diagnostické účely.

Každý sektor je rozdělen podle základních kategorií biotechnologických oborů (1-8) a jejich specializací (1.1. – 8.3.), které zároveň slouží 
jako jedno z hlavních vyhledávacích kritérií v online katalogu BTR 2012. Podrobné členění základních BT oborů do specializací je uvedeno 
v následující tabulce:

BTR 2012 – jak na to?



Green Biotechnology
1 Plant biotechnology 
1.1 reproduction and propagation
1.2 genetic modification introducing

new/excluding existing genes (mono- and 
polygenic traits)

1.3 growing conditions, plant protection 
1.4 plant pathogen diagnosis, genome 

mapping, biodiversity of plants in 
agriculture/horticulture

1.5 plant cell biotechnology: plant cell biology 
  
2 Animal biotechnology 
2.1 reproduction, production 
2.2 breeding, incl. genetic engineering in 

animals (creation of transgenics) 
2.3 genome mapping, biodiversity of farm 

animals 
2.4 animal cell biotechnology/biology 
2.5 veterinary medicines, animal health care 
2.6 veterinary diagnostic methods

White Biotechnology
3 Environmental biotechnology 
3.1 microbial ecology 
3.2 biosafety 
3.3 microbial functions for degradation/

transformation of pollutants 
3.4 isolation, breeding and genetic 

engineering of pollutants; degradation 
micro-organisms 

3.5 biotechnological processes for soil 
and land treatment, biotechnological 
processes for water treatment

3.6 biotechnological processes for air and off-
gas treatment

3.7 bacteria as cell factories: microbiology 
3.8 biological sources of renewable energy
  
4 Industrial biotechnology
4.1 enzymatic processes 
4.2 development of bioprocessing techniques 

(fermentation, immobilisation of 
biocatalysts, quality control, etc) 

4.3 downstream processing
4.4 genetic engineering and production of 

enzymes 
4.5 genetic engineering of micro-organisms 

and yeast
4.6 cell culture techniques 
4.7 genome mapping of specific bacterial and 

yeast genomes 
4.8 biodiversity of micro-organisms in 

production processes
4.9 brewing, dairy, winery

Red Biotechnology
5 Medicine and pharmacy biotechnology
5.1 genomics in drug discovery (substitues for 

pharmaceuticals) 
5.2 tissue engineering 
5.3 nanotechnologies, structure of 

biomolecules and study the structure-
function, biomolecules relationship

5.4 immunology, therapeutic and diagnostic 
antibodies, vaccinology

5.5 therapeutic proteins and 
oligonucleotides (substitutes for 
pharmaceuticals)

5.6 pharmacy biotechnology, API production
5.7 human gene transfer techniques, human 

genome mapping 
  
6 Diagnostics and bioinformatics
6.1 diagnostic antibodies 
6.2 peptides, conjugates, oligonucleotides 

synthesis
6.3 DNA diagnostics 
6.4 biosensors, biomonitoring
6.5 genome analysing techniques 
6.6 bio-data-informatics (set of tools, 

which is applied to solve data handling 
and processing problems in biological 
research, eg. Genome sequencing)

6.7 bio-informatics (application of biological 
principles to information processing for 
technical applications)

 

7 Biotech service suppliers 
7.1 laboratory services
7.2 consulting
7.3 other (HR, PR)

8 Biotech material suppliers
8.1 eqipment, consumer goods
8.2 chemicals
8.3 biological material
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Searching Methods

Regions - The possibility of searching was allocated to every record based on the regional affiliation. By the combination of criteria 
of searching for a biotechnological branch or specialisation in a certain region you can easily come to the required information. You can find 
easily where the particular investigation takes place, or which region is „not touched by biotechnologies“ and therefore there is potential for 
the start of your business activity.

Sectors - BTR 2012 database is split in three basic sectors; the split of the text part corresponds to it. 
(1) The green sector combines the plant and animal biotechnologies.
(2) The white sector represents the industrial and environmental biotechnologies. 
(3) The red sector represents the research and development of pharmaceutical and medicine biotechnologies and biotechnologies 

used for diagnostic purposes.

Each sector is split based on the basic categories of biotechnological branches (1-8) and their specialisations (1.1. – 8.3.) serving also 
as one of the main searching criteria in the BTR 2012 online catalogue. A detailed split of the basic BT branches into the specialisations 
is in the table No. 2

BTR 2012 – how to be successful?
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Zelená biotechnologie
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GREEN BIOTECHNOLOGY

Green Biotechnology

Rostlinné biotechnologie / Plant Biotechnology
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Zelená biotechnologie

Je známo, že více než devadesát procent léčiv pochází z rostlin, u kterých byl žádoucí léčebný efekt pozorován. Pokud se najde 
v cévnatých rostlinách nějaká biologicky aktivní látka použitelná v medicíně, je izolována, a následně připravena synteticky. 
Biotechnologie cévnatých rostlin jsou oborem velmi komplikovaným. Je to zejména tím, že reálné výsledky přicházejí pomaleji, 
než v oboru biotechnologií bakterií, či hub, kde není potřeba světelného záření.

Jak to vlastně začalo? Už kdysi dávno, snad v pravěku. Tehdejší kmenová skupina homoidů si všimla, že nemusejí semena z trav 
hledat a sbírat, ale účelně je pěstovat. A byla na světě první rostlinná biotechnologie. Druhým stupněm rostlinných biotechnologií, 
mimochodem dodnes aktuálním, bylo šlechtění užitkových rostlin. Věda pokročila, byly získány výnosnější odrůdy nejenom 
obilnin, ale i ostatních potravinářských rostlin, třeba brambor, řepy, cukrovky, nebo lnu. Do původních šlechtitelských metod 
začaly být zapojovány výsledky nových vědních oborů, zejména fyziky. Málokdo dnes ví, že jedna z prvních řízených odrůd 
ječmene byla československá. Ječmen byl ozařován a dále byli vybráni jedinci s dobrými vlastnostmi. Samozřejmě nemůžeme 
opominout jednu ze základních šlechtitelských metod, křížení - tedy genetiku. Že základní genetická studie vznikla v Brně, 
to  ví dnes malé děti. Trvalo však více než sto let, než lidé pochopili, že vznik nových, produktivnějších odrůd mohou řídit. 
Že pro produkci potravin, ochranu proti škůdcům, rezistenci na nepříznivé faktory atd. platí nejenom zákony fyzikální a chemické, 
ale i biologické. Díky biologickým vědám, zejména genetice, a novým genetickým metodám se daří šlechtění zefektivnit. Užitím 
nových technik, zejména molekulárních, se ukázala možnost zvýšení výnosů pro stále se zvyšující počet lidí. 

Řada lidí si pod pojmem biotechnologie představuje postupy, vázané spíše na laboratoř, v lepším případě na fermentory, 
které  známe z kultivace mikroorganismů například sudy, v nichž kvasí víno. Pro cévnaté rostliny a biotechnologii střízlivě 
nazývanou zemědělství, je takovým sudem půda. Jenomže půdy jako živného substrátu ubývá, nebo je znehodnocována. Jaký 
je tedy příspěvek vědy, aby mohla produkce potravy pokračovat, i když základního substrátu ubývá? Nezbývá než odkrýt záhady, 
které v cévnatých rostlinách probíhají, a nahradit základní substrát jinými substráty, neživými, ale dostatečně komplexními, 
aby rostlina prospívala a vytvářela žádaný produkt. Tato snaha je stará a je spojena s oborem rostlinná fyziologie. První krok 
k rozvoji experimentálních metod a k vizi produkce potravin bez půdy byla hydroponie. 

Druhým krokem bylo řešení otázky, jak jsou reakce rostlin regulovány. Co způsobuje morfogenezi, co způsobuje reakce 
na  vnější podmínky, co způsobuje reakci na poranění. Klíčovým objevem byl objev auxinu, růstového hormonu. Objevil 
ho  Went ve  dvacátých letech minulého století, údajně aplikací moče březích klisen na koleoptile ovsa. Vrchol koleoptile  
nahradil bločkem agaru nasáklým pokusným roztokem, přitom pozoroval fototropickou reakci a měnil podmínky pokusu. Vrchol 
koleoptile je citlivý na světlo, a je-li odstraněn, fototropická reakce nenastane. Po náhradě vrcholu experimentálním bločkem 
se reakce obnovila. O deset let později byl auxin chemicky charakterizován, a tím byl odstartován výzkum fytohormonů, který 
pokračuje dodnes. Fytohormonů je spousta, užívají se průmyslově, třeba při dozrávání některých plodů, anebo v případě 
giberelinů na urychlení růstu trávníků, což byl v padesátých letech minulého století hit v USA. Vážný je ovšem objev celistvosti 
rostlin a účinků fytohormonů při restitucích, či regeneracích orgánů rostliny s dopadem na rostlinnou morfologii. Nakonec 
i úspěchy při zakořeňování některých rostlinných řízků jsou dosahovány díky fytohormonům.

Konečně třetím krokem bylo objasnění energetiky rostlin, tedy primární recepce světla a jeho zařazení do cyklu produkce 
zásobních látek, v první řadě cukrů. Dnes jsou známy základní kroky, kterými rostlina váže světelnou energii. Je známa molekulová 
podstata vazby světelných kvant a je popsána účinnost systému vazby energie do prvních organických sloučenin. Mnoho úsilí 
je věnováno fyziologii fotosyntézy, které se věda věnuje více než 100 let.

Rostlinné biotechnologie

OSN definovala termín „biotechnologie“ podle Dohody o biologické diverzitě: Je to jakákoli technologie, která využívá biologické 
systémy, živé organismy, nebo jejich části, k určité výrobě, nebo jejich přeměně, či jinému specifickému použití. 
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Spojením tří základních kroků se podařilo zavést do praxe techniku explantátových kultur, což je v podstatě kultivace částí rostlin 
(obvykle dělivé tkáně-meristému) na umělém substrátu (obvykle agar). Tedy kultivace in vitro. Cílem je urychlit rozmnožování 
a hlavně zavést nové šlechtitelské metody. Tyto techniky byly doménou osmdesátých let 20. století a přinesly mnoho nových 
metodik, zejména fúzi protoplastů, a také selekci na buněčné úrovni s cílem vypěstovat nového jedince s fixovanými dědičnými 
vlastnostmi. Umožnily také přesnější genetické mapování. 

Vedle cévnatých rostlin jsou velmi progresivními organismy také řasy a sinice. Tradice pěstování řas je v české kotlině dlouhá. 
V Třeboni, již v padesátých a šedesátých letech minulého století, vznikly vědecky velmi fundované pracovní skupiny. Jedna 
se, v Mikrobiologickém ústavu pod vedením doktora Ivana Šetlíka, věnovala zejména produkci biomasy a fotosyntéze, druhá 
se v Botanickém ústavu pod vedením doktora Jiřího Komárka věnovala zejména taxonomii a fyziologii řas. Tato tradice trvá 
na  Třeboňsku dál. Dnes existuje řada pracovních skupin, které výzkumy dále rozvíjejí. Produkce biomasy však není jediná 
doména řasových biotechnologií. Širší uplatnění řas se uvažuje i v návazných procesech, zejména těch, které se týkají farmacie 
či energetiky.

Výzkum řas a sinic se rozběhl na plné otáčky v padesátých letech 20. století. Motorem byla rozvíjející se kosmonautika, 
kdy se kalkulovalo s uzavřeným systémem zajištění lidské posádky na dlouhých vesmírných letech. Hromadná kultivace řas 
a sinic za  účelem potravinářským se rozvinula do nebývalé šíře. Zároveň byla podpořena věda, zabývající se fotosyntézou 
a aplikací pro zelené řasy. V řasách a sinicích byly objevovány látky obecně prospěšné nejenom pro zdraví. Řasy se projevily 
i  jako producenti mastných kyselin a olejů i jiných zajímavých uhlovodíků. A tak začaly být vyvíjeny různé způsoby kultivace, 
různá živná média, a  různé osvětlovací podmínky. Začalo být známo, že změnou kultivačních podmínek, může být zvýšena 
produkce látek, o něž je komerční zájem. 

Základem biotechnologie řas však byly a dodnes jsou, otevřené bazény. Byly stavěny celé plantáže, které produkovaly tuny 
suché řasové biomasy. Produkt z těchto plantáží se stal významným obchodním artiklem, zejména jako potravní doplněk, 
ale i jako zajímavý kosmetický artikl. Faktem je, že prostředky z řas či sinic podporují zdravotní kondici. Je to placebo? Těžko říci, 
ale faktem je, že se efekt ukázal i u zvířat, kde se dá placebo očekávat jen stěží. 

Riziko otevřených kultivačních prostor je vážné a spočívá v dopadu nepříznivých podmínek v ovzduší, v tom, že se dá stěží 
zabránit různým živočichům pobývat v bazénech, kde jsou kultivovány řasy a také v tom, že měnící se podmínky počasí mohou 
kultivaci velmi ovlivnit. Toto riziko je u všech otevřených kultivačních systémů, které produkují biomasu určenou pro lidskou 
spotřebu jako potravu, léčebné prostředky, anebo prostředky kosmetické. Takové riziko není u prostředků užívaných mimo 
přímou spotřebu člověka. A i těch je dost, počínaje aplikací v čištění technologických či odpadních vod, k výrobě suroviny 
pro pohonné hmoty, dokonce se ukázaly i aplikace při čištění plynů při kvasných, popřípadě spalovacích procesech. 

Rizika otevřených systémů jsou odstraňována vývojem systémů uzavřených. Ty jsou ovšem nákladné a pro potravinářské účely 
zcela ekonomicky nevhodné. Jde spíše o aplikace určené pro farmacii. Proto jsou dnes vyvíjeny regulované uzavřené systémy, 
kde je možno přesněji řídit kultivační podmínky. Výsledkem je produkce biomasy, která je kultivována účelově. Jako příklad může 
sloužit produkce biomasy se zvýšeným obsahem karotenoidů. Cíle se dosahuje úpravou výživy a následným světelným šokem. 
Kultura se brání zvýšenou produkcí karotenoidů. 

Mimo aplikaci potravinářskou a farmakologickou existují alespoň dva další směry ve využití řasových biotechnologií. Tím prvním 
je cesta náhrady klasických pohonných hmot. Víme, že tyto snahy jsou v případě rostlin. Jde ovšem o omezování ploch půdy jako 
substrátu pro výrobu potravin, se všemi negativními dopady. Řada pokusů i s praktickou aplikací dokázala, že je možné k těmto 
účelům využít i řasy. Bohužel takto vyrobené pohonné hmoty jsou velmi drahé a výzkum je v dnešní době spíše utlumován. 
Tím druhým směrem je využití řasových biotechnologií při úpravách vody, zejména technologické, v níž často zůstává hodně 
látek využitelných pro růst řas. Znamená to, že taková technologická voda se stává živným médiem. Zajímavou aplikací je užití 
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řas jako sorbentů. Dříve se užíval termín „biomining“, něco jako těžba pomocí živých organismů. V uvedené aplikaci to není 
těžba, jak ji známe, ale spíš skutečnost, že některé druhy řas jsou schopny selektivně „vychytávat“ některé těžce odstranitelné 
látky a také je biologicky transformovat. To se zdá být v současné době perspektivní, do vod se dostává mnoho syntetických 
látek, které negativně ovlivňují biologickou rovnováhu. Jsou to obvykle látky farmakoidní povahy, kterým se konzumní kultura 
bránit neumí a snad ani nechce. 

Aplikace rostlinných biotechnologií je velice rozmanitá. O biotechnologiích se dá mluvit až v případě jejich hromadného užití 
v systémech produkčních. Ty jsou dnes v několika případech řasových kultur již známy a v podstatě vyčerpány. Perspektiva 
jejich dalšího rozvoje a užití je ohromná. Zatím to však společnost nepotřebuje, jsou známy levnější postupy, a tak jsou řasové 
biotechnologie odsouzeny k jisté stagnaci. To ovšem neznamená stagnaci výzkumnou a vývojovou. Právě vývojem nových 
materiálů a genetických postupů se mohou řasové biotechnologie stát jednou z hnacích sil dalšího rozvoje. 

Ing. Vítězslav Březina, CSc.

Jednatel společnosti B.P. Medical spol. s.r.o.
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It is known that more than ninety percent of drugs come from the plants, on which the desirable healing effect was observed. If any 
biologically active substance usable in medicine is found in vascular plants usable in medicine, it is isolated and subsequently prepared 
in a synthetic way. Biotechnology of vascular plants is a very complicated branch. The reason is especially that the real results are achieved 
in a slower way than in the field of biotechnologies of bacteria or fungi, where no luminous radiation is necessary.

How did it start? In old time, may be in prehistory. The tribe of homoids had noticed that they did not need to look for and to collect 
the seed in grass that it is better to grow them purposefully. And this was the first plant biotechnology. The second degree of the plant 
biotechnologies, topical up to now was the selection of utility plants. The science achieved progress, the more yielding kinds of not only 
cereals, but also of other nutritional plants, e.g. potatoes, sugar beet or flax were gained. The results of new scientific branches, especially 
physics started to be involved into the original improver methods. Not many persons know today that one of the first managed strains 
of barley was the Czechoslovak strain. The barley was irradiated and only the pieces with goods characteristics were chosen. Of course we 
cannot neglect one of the basic improving methods, crossbreeding - i.e. genetics. Also young children know that the basic genetic study 
came into being in Brno. However, many years elapsed before the mankind understood that the occurrence of new and more productive 
strains may be managed. Not only physical and chemical, but also biological regularities are applicable to the production of food, protection 
from the pest, resistance against unfavorable factors etc.. Thanks to the biological sciences, especially genetics and new genetic methods, 
improving becomes more and more effective. By using new technologies, especially the molecular ones, the possibility to increase the yield 
for the constantly increasing number of people was proved. 

A number of people understand under the term of biotechnology the procedures connected especially with the laboratory, in a better case 
with the fermenters, known from the cultivation of micro-organisms e.g. barrels in which wine is fermented. For vascular plants and the 
biotechnology called shortly agriculture, such barrel is soil. However, the quantity of soil as culture substrate decreases, or is devaluated. 
What  is the contribution of the science so that the production of food could continue, although the quantity of the basic substrate 
is decreasing? It is necessary to reveal the mystery taking place in vascular plants and to replace the basic substrate by other lifeless 
substrates, but sufficiently complex for thriving of the plant and creating the desired product. This effort is old and is associated with the plant 
physiology. The first step for the development of experimental method and for the vision of food production without soil was hydroponics. 

The second step was the solution of the question, how the reactions of plants are regulated. What causes the morphogenesis, what causes 
the reaction on external conditions, what causes the reaction to injury. The key discovery was the discovery of auxin, growth hormone. 
It was discovered by Went in the twenties of the last century, allegedly by the application of urine of gravid mares on the oat coleoptile. 
The top of coleoptile was replaced by agar part saturated by the experimental solution, to observe the phototropic reaction and to change 
the attempt conditions. The top of coleoptile is light-sensitive and if removed, no phototrophic reaction occurs. After replacing the top by 
the experimental part, the reaction was renewed. Ten years later, auxin was characterized chemically and hereby the research of phyto-
hormons started, continuing up to now. There are many phyto-hormones which are used industrially, e.g. during ripening of some fruit 
or in case of giberelines for accelerating the grow of grass, which was a “hit” in the fiftieth of the past century in the USA. The discovery of 
integrity of plants and effects of phyto-hormons during the restitutions or regenerations of the plant with the impact on the plant morphology 
is significant. Also the success during rooting some plant slips is achieved thanks to phyto-hormons.

The third step was clarification of energetics of plants, i.e. the primary reception of light and its including into the cycle of production 
of cumulative substances, sugars in the first place. Today, the basic steps are known by which the plant bonds the light energy. The molecular 
base of the bonding of light quantum and the effectiveness of the system of energy binding in the first organic compounds is described. A lot 
of effort is devoted to the physiology of photosynthesis treated from the scientific point of view more than 100 years.

Plant biotechnologies

UNO defined the term „biotechnologies“ based on the Biological Diversity Agreement: It is any technology using the biological 
systems, live organisms or their parts for a certain production, their transformation or another specific usage.
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By connecting three basic steps, the technique of explantate culture was put into practice, which is in principle the cultivation of parts 
of plants (usually cell division meristematic tissue ) on the artificial substrate (usually agar), i.e. the cultivation in vitro. The target is to accelerate 
the reproduction and mainly to introduce new improving methods. These techniques dominated in the eighties of the 20th century and brought 
a lot of new methodologies, especially the fusion of protoplasts, and also the selection on the cellular level with the target to cultivate a new 
individuum with the fixed hereditary qualities. They enabled also a more precise genetic mapping. 

Besides the vascular plants, very progressive organisms are also algae and cyanobacteria. The tradition of algae growing is long in the 
Czech environment. Already in the fifties and sixties of the 20th century in Třeboň, very qualified working groups came into being. One 
of them dealt with production of biomass and photosynthesis at the Institute of Microbiology under the leadership of Doctor Ivan Šetlík, 
the other one with taxonomy and physiology of algae in the Institut of Botany. The tradition has been continuing in the Třeboň-Region. 
Today, a number of working group exist developing the research results. The biomass production, however, is not the only domain of the 
algae biotechnologies. A wider application of algae is considered in subsequent processes, especially in those concerning the pharmacy 
or energetics.

The research of algae and cyanobacteria started to run with full speed in the fifties of the 20th century. It was driven by the developing 
astronautics, were the closed system of supplying the human crew during the long flights in universe was investigated. The mass cultivation 
of algae and cyanobacteria for the food industry purposes started to develop in unprecedented width. 

Simultaneously also the science was supported dealing with photosynthesis and application for the green algae. The substances beneficial 
to human health were discovered in algae and cyanobacteria. They manifested themselves also as producers of fatty acids, oils and other 
interesting hydrocarbons. Various ways of cultivation, various culture mediums and various illumination conditions started to be developed. 
It started to be known that by the change of cultivation conditions also the production of substances being the subject of commercial interest 
may be increased. 

The base of algae biotechnology, however, have been and are up to now the open pools. The whole plantations were built producing tons 
of dry algae biomass. The products of these plantations became an important business article, especially as nutrition supplement but also 
as an interesting cosmetic article. The fact is, that the means from algae or cyanobacteria support the health condition. Is this a placebo? 
It is difficult to say, but the fact is that effect was found out also on animals where placebo effect cannot be expected. 

The risk of open cultivation space is serious and consists in the impact of unfavorable conditions of the air; it is impossible to prohibit the stay 
of various animals in pools where algae are cultivated and moreover, the cultivation may be influenced by changing the weather conditions 
very much. This risk exists in case of all the open cultivation systems producing biomass determined for human consumption as food, drugs 
or cosmetics. There is no such high risk in case of means used outside the direct human consumption. But there are still quite many risky 
factors, starting with the application in cleaning of technological or waste water, the production of raw material for fuel, applications during 
the gas cleaning in fermentative as well as combustions processes. 

The risks of open systems are removed by the development of closed systems. However, they are costly and economically unsuitable from 
the economic point of view. These are more applications determined for pharmacy. For this reason, regulated closed systems are developed 
are present, with a better possibility to manage cultivation conditions. The result is the biomass production cultivated purposefully. One 
example may be the production of biomass with the increased contents of carotenoids. It is achieved by the modification of nutrition and the 
following light shock. The culture defends itself by the increased carotenoids production.

Green Biotechnology
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Besides the nutritional and pharmacological application, there are at least two other directions in the usage of algae biotechnologies. The first 
one is the way of replacing the classical fuel. We know that this effort exist in case of plants. This means limiting the soil area as substrate for 
the production of food, with all the negative impacts. A number of attempts with the practical application has shown that also algae may be 
used for these purposes. Unfortunately, the fuel produced in this way is very expensive and the research is dampened at present. The second 
direction is using the algae biotechnologies for the water treatment, especially of technological water; many substances usable for the algae 
growth remains there. This means that such technological water becomes a culture medium. An interesting application is usage of algae 
as sorbents. In the past, the term „biomining“, i.e. mining of life organisms was used. In the stated application, it is not the mining as we 
know it, but moreover the fact that some kinds of algae are able to „catch“ in a selective way some difficultly removable substances and 
to transform them biologically. This seems to be perspective at present; many synthetic substances come into water influencing negatively 
the biological balance. These are usually the pharmacological substances against which the consumer culture is not able to defend itself 
and maybe it does not even want to. 

The application of plant biotechnologies is very manifold. We may speak about the biotechnologies only in case of their mass usage 
in the production systems. They are already known in several cases of algae cultures and exhausted in principle. The perspective of further 
development and usage is immense. The society does not need it for the time being, cheaper procedures are known and the algae 
biotechnologies are condemned to a certain stagnation. However, this does not cause the research and development stagnation. Even 
by the development of new materials and genetic procedures, the algae biotechnologies may become one of the driving forces of the future 
development.

Ing. Vítězslav Březina, CSc.

CEO B.P. Medical spol. s.r.o.
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Mapa zobrazující zastoupení podniků v oboru 

Podnikatelskou činnost v oboru rostlinných biotechnologií můžete 
vyhledat v celkem 252 záznamech BTR 2012 databáze. Největší 
pozornost věnují české firmy pěstebním podmínkám a  ochraně 
rostlin (1.3.), rozmnožování a šlechtění (1.1.) a rozpoznání 
rostlinných patogenů (1.4.). Nejméně pozornosti se naopak věnuje 
genetickým modifikacím využívajícím metod přenosu genů (1.2.). 

Těžiště výzkumu a vývoje je rovnoměrně rozmístěno mezi všechny 
definované specializace oboru rostlinných biotechnologií.

Business activities in the field of plant biotechnology you can search 
between 252 records. The largest attention pays Czech companies 
to growing conditions and plant protection (1.3), reproduction 
and propagation (1.1) and plant pathogen diagnosis and genome 
mapping, (1.4). To the contrary, little attention is devoted to genetic 
modification introducing new genes (1.2).

The focus of R&D is evenly distributed among all defined 
specialization field of plant biotechnology.

Zelená biotechnologie



23

Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie rostlinných BT

Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category of Plant BT

Zelená biotechnologie Green Biotechnology

ADW HOLDING, a.s.
AGRA GROUP a.s.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Agro BIO Rokycany
Agro Ž.A.D. a.s.
AGROBAC s.r.o.
AgroBio Opava, s.r.o.
AGROCHEMA, družstvo
Agrofert Holding a.s.
AGROFINAL spol. s r.o.
Agrolab spol. s r. o.
AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava
Agrospol Velká Bystřice s.r.o.
Agrotest fyto, s.r.o.
Agrotrial, s.r.o.
AMPELOS, šlechtitelská stanice vinařská 

Znojmo, a. s.
AMR Amaranth a.s.
AROS - osiva, s.r.o.

B.P.MEDICAL spol. s r.o.
BASF spol. s r.o.
BEJO Bohemia, s.r.o.
Bio Agens Research and Development - 

BARD, s.r.o.
Biocont Laboratory , spol. s r.o.
BIOMEDICA, spol. s r. o.
Biopreparáty spol. s r.o.
Biotechnologie o.p.s.
BioTest s.r.o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
BONAPOL, a.s.
CEZEA - šlechtitelská stanice, a.s.
CHEMAPEST, s.r.o.
Chemicor s.r.o.
Chmelařský institut s.r.o.
DELACON Biotechnik ČR, spol. s r. o.
DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o.
DONAU LAB, s.r.o.

ECOLAB Znojmo, spol. s r.o.
EKODENDRA s.r.o.
Ekoplanet s.r.o.
ELITA semenářská, a.s.
Enzymo Plus s.r.o.
Europlant šlechtitelská spol. s r.o.
Farma Morava, spol. s r. o.
FLORTEST, spol. s r.o.
Francotcheque Agricole, spol. s r.o.
GeneAge Technologies, a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.
Genomac International, s.r.o.
Hanácká osiva, s.r.o.
i2LResearch Ltd
Ing. Petr Hajduček - UNIPLANT dřevin
JH AGROCOM, spol. s r.o.
KWS OSIVA s.r.o.
LIBERA, Ing. Blanka Uheríková
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Významní hráči na poli rostlinných biotechnologií Key players on the field of plant BT

i2LResearch Ltd

MycoLab s.r.o.

ochrana proti škůdcům

poradenství, ochrana rostlin

pest control industry

consultancy, plant protection
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Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie rostlinných BT

Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category Plant BT

LOVELA Terezín s.r.o.
Lovochemie, a.s.
Mitiska Koexflor
MONSANTO ČR, s.r.o.
Moravoseed spol. s r.o.
MycoLab s.r.o.
OlChemIm spol.s r.o.
Oseva Agri Chrudim, a.s.
OSEVA PRO s.r.o.
OSEVA Seeds s.r.o.
OSEVA UNI, a.s.
OSEVA, a.s.
OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
OSIVA a.s.
OSIVA BORŠOV, spol. s r.o.
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales 

Division GmbH

Příkosická zemědělská a.s.
PROPHER, s. r. o.
Protean s.r.o.
Řepařský institut Semčice, spol. s r.o.
RNDr. JAN ČERNÝ
RNDr. Vladimír Kožíšek
S.O.S. Skalice n. Svit., s.r.o.
Saatbau Linz Česká republika spol. s r.o.
SAATEN - UNION CZ s.r.o.
SAMEN s.r.o.
Sativa Keřkov, a.s.
SEED SERVICE s.r.o.
Selekta Pacov, a.s.
SELGEN, a. s.
SEMO a.s.
SEMPRA Litoměřice s.r.o.
SEVA - FLORA s.r.o.

SOUFFLET AGRO a.s.
SVEC - CONSULTING s.r.o.
Syngenta Czech s.r.o.
Šlechtitelská stanice vinařská s.r.o. 

Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská Velké 

Pavlovice a.s.
TOP HOP spol. s r.o.
Vesa Velhartice, a. s.
VOCHS Bohemia s.r.o.
Vysočina Vyklantice, a.s.
ZEMCHEBA s.r.o.
Žatec Hop Company a.s.

Zelená biotechnologie
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Počátky živočišných biotechnologií sahají daleko do historie. Za jeden 
z nejstarších dokladů je považován zápis v arabském rukopisu 
z roku 1322. Líčí se v něm úspěšný pokus arabského šejka o krádež 
spermatu vynikajícího hřebce patřícího znepřátelenému kmeni. Šejk 
pozoroval stádo koní na pastvině, a když se hřebec spářil s klisnou, 
zachytil trochu jeho spermatu na chumáč srsti. Toto sperma pak použil 
k oplodnění své klisny, která údajně zabřezla a porodila hříbě. Arabský 
text je někdy považován za svědectví o první umělé inseminaci.

K novodobým průkopníkům na poli živočišných biotechnologií 
patří anglický biolog Walter Heape, který v roce 1890 provedl 
úspěšný přenos embryí u králíka. Heape se tak významně přičinil 
i o rozvoj umělé inseminace u hospodářských zvířat. Na přelomu 19. 
a 20. století prováděli němečtí embryologové Hans Driesch a Hans 
Spemann pokusy s klonováním embryí bezobratlých živočichů. 
Prvním biologem, který prokázal možnost klonovat živočichy 
přenosem jader specializovaných tělních buněk, byl v roce 1962 
britský biolog John Gurdon. Gurdonovy práce oceněné v roce 2012 
Nobelovou cenou vyústily v roce 1997 v narození prvního klonu savce 
vzniklého ze specializované tělní buňky dospělého živočicha. Byla jím 
ovce Dolly, kterou přivedli na svět britští biologové Ian Wilmut a Keith 
Campbell. 

GM živočichové ve službách lidstva

Geneticky modifikované hlístice Caenorhabditis elegans, octomilky Drosophila melanogaster, dania pruhovaná nebo myši se už 
dlouhou dobu řadí k významným pomocníkům moderní biologie. Pomohly rozluštit nejednu zapeklitou záhadu a mnohé výsledky 
výzkumu na geneticky modifikovaných živočiších našly uplatnění v medicíně. Významný byl přínos myších kmenů s  cíleně 
blokovanými geny - technikou, za kterou byl v roce 2007 oceněn Nobelovou cenou americký genetik Mario Capecchi společně 
s Martinem Evansem a Oliverem Smithiesem. První myši s tzv. genovým knockoutem byly k dispozici v roce 1989. S jejich 
pomocí bylo možné studovat funkce jednotlivých genů. Z toho, jak se vyblokování vybraného genu projevilo, vědci usuzovali, 
jaké funkce gen v organismu plní. Zároveň tak byly získávány zvířecí modely, které sloužily pro studium lidských dědičných 
onemocnění vzniklých spontánním poškozením (mutací) určitého genu.

Hmatatelnější přínos pro lidské zdraví mají geneticky modifikovaní živočichové označovaní někdy jako živé bioreaktory. S jejich 
pomocí vyrábíme lidské bílkoviny, které lze využít jako léky pro různé choroby a které bychom jinak získávali velmi komplikovaně 
a draze. 

Příkladem úspěšného „živého bioreaktoru“ je linie geneticky modifikovaných koz, která má do dědičné informace vnesen lidský 
gen pro antitrombin alfa. Lidé, kteří mají sníženou produkci antitrombinu, čelí zvýšenému riziku trombózy – životu nebezpečného 
ucpání cévy krevní sraženinou. Linie koz získaných americkou biotechnologickou firmou GTC Biotherapeutics vylučuje lidský 
antitrombin v mléce. Z mléka se vyrábí lék distribuovaný pod obchodním názvem ATryn. Jedna koza vyprodukuje za rok tolik 
antitrombinu, kolik by se jej dalo izolovat z 90 000 odběrů krve lidských dárců. V zemích Evropské unie včetně České republiky 
je lék předepisován od roku 2006, v USA od roku 2009.

První rekombinantní DNA a první přenosy dědičné 
informace u bakterií odstartovaly éru genového 
inženýrství. Stalo se tak v první polovině sedmdesátých 
let 20. století. Je zajímavé, že první úspěšný přenos 
cizorodé DNA do dědičné informace savců byl 
proveden Rudolfem Jaenischem už v roce 1973 
u myší. Tyto myši ale nepředávaly cizorodou dědičnou 
informaci dalším pokolením. Teprve v roce 1981 vnesli 
Frank Ruddle, Frank Constantini a Elizabeth Lacyová 
cizorodou dědičnou informaci do  zárodku myší tak, 
že vnesený gen dědily další generace potomků. 
Vnesení cizorodé DNA do dědičné informace rostlin 
se podařilo poprvé až v roce 1983. Přesto se gene-
ticky modifikované (GM) zemědělské plodiny dočkaly 
praktického uplatnění mnohem dříve než geneticky 
modifikovaní živočichové. Ti dlouho sloužili vědcům 
především jako modely pro výzkum. Teprve v poslední 
době jsme svědky nového trendu – k dispozici 
jsou geneticky modifikovaní živočichové, kteří by 
mohli obohatit a zkvalitnit náš jídelníček. Nad jejich 
budoucností se však vznáší velký otazník.

Biotechnologie a genetické modifikace u živočichů

Živočišné biotechnologie patří k bouřlivě se rozvíjejícím oborům. V poslední době jsou velké přísliby spojovány především 
s výsledky výzkumu geneticky modifikovaných živočichů.
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Losos AquAdvantage stále čeká

Dohoda na pravidlech schvalovacího procesu pro léky produkované geneticky modifikovanými živočichy vytvořila základ pro 
nástup geneticky modifikovaných živočichů určených k produkci potravin živočišného původu. Americký Úřad pro kontrolu 
potravin a léčiva (FDA) podle těchto regulí zahájil posuzování hned několika geneticky modifikovaných hospodářských živočichů.

Prvním je geneticky modifikovaný losos obecný (Salmo salar), do jehož dědičné informace byl vnesen gen pro růstový hormon 
lososa čavyči (Oncorhynchus tshawytscha) řízený regulačními sekvencemi pro gen, kterým se mořská ryba slimule chrání 
před mrazem. Takto modifikovaný losos označovaný jako AquAdvantage produkuje růstový hormon ve všech buňkách těla. 
I když celkové koncentrace růstového hormonu nejsou v organismu lososa AquAdvantage zvýšené, ryba vykazuje podstatně 
intenzivnější růst a vyšší konverzi krmiva. To znamená, že konzumní hmotnosti dosahují lososi AquAdvantage nejen za kratší 
dobu, ale také s nižšími náklady na výživu.

Americký FDA neshledal při posuzování lososa AquAdvantage žádný důvod, pro který by americká firma AquaBounty Technologies 
neměla uvést geneticky modifikovanou rybu na trh. Na finální schvalovací verdikt však losos s vysokým růstovým potenciálem 
stále ještě čeká. V pozadí váhavosti úřadů je silný tlak lobby chovatelů lososů. Ti mají z konkurence lososa AquAdvantage celkem 
oprávněné obavy. 

Smutný konec prasete Enviropig 

Dalším geneticky modifikovaným hospodářským zvířetem, které bylo připraveno pro chov a produkci potravin, bylo geneticky 
modifikované prase Enviropig získané biology z kanadské University of Guelph. Po cíleném přenosu bakteriálního genu 
produkovalo toto prase ve slinných žlázách enzym fytázu. Za normálních podmínek prase využívá jen malý podíl fosforu z potravy, 
protože tento biogenní prvek je vázán ve formě fytátu a ten prase neumí trávit. Většina fosforu přijatého s rostlinnou potravou 
tak odchází s výkaly z těla. Fosfor, který se dostane s prasečími výkaly do životního prostředí, přispívá k eutrofizaci povrchových 
vod a k přemnožení vodních sinic a bakterií. Veřejnosti bylo prase Enviropig prezentováno jako příspěvek genetických modifikací 
k ochraně životního prostředí. 

Ani v případě prasete Enviropig nenašly příslušné orgány žádný důvod k tomu, aby zakázaly jeho uvedení na trh. A bohužel 
i v tomto případě otálely s vydáním souhlasu. Pro University of Guelph už byla v roce 2012 situace ekonomicky neudržitelná. 
Chov prasat, pro která se nerýsoval v dohledné době odbyt, si nemohla dovolit, a tak prasata Enviropig do jednoho zlikvidovala. 

Jednou jsi dole, jednou nahoře …

Po vlně optimismu, která se zvedla poté, co kompetentní úřady v USA nevznesly žádnou námitku proti využívání lososů 
AquAdvantage a prasete Enviropig, zavládla v oboru genetických modifikací hospodářských zvířat značná deziluze. I nadále 
bude zřejmě možné modifikovat živočichy pro produkci nejrůznějších léčiv. Velký rozmach se předpovídá genetickým modifikacím 
prasat pro potřeby biomedicínckého výzkumu a farmakologických testů. Vize masa, mléka a vajec geneticky modifikovaných 
hospodářských zvířat na stolech konzumentů ale poněkud ztratila své ostré kontury. 

Neznamená to, že by se výzkum na poli genetických modifikací živočichů zastavil. Právě naopak. K významným úspěchům 
poslední doby patří zavedení nových metod pro cílené zásahy do dědičné informace. Posledním „hitem“ jsou systémy dovolující 
spolehlivý zásah do dědičné informace na přesně určeném místě. Odpadá tak určitá nejistota, jež provázela dřívější techniky 
genetických modifikací, protože u nich neměli vědci spolehlivou kontrolu nad místem, kde ke změnám DNA dojde. 
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TALEN a další novinky

Nové systémy genetických modifikací využívají přírodních procesů. Velké obliby dosáhly v poslední 
době systémy označované jako TALEN. Pro zacílení zásahu do dědičné informace využívají proteinů, 
kterými působí na genom hostitelských buněk patogenní bakterie Xanthomonas. Napojením těchto 
proteinů na enzymy schopné štípat vlákna DNA lze dosáhnout přerušení dědičné informace v přesně 
zvoleném místě. Toho lze využít pro narušení původní sekvence nebo pro vnesení nové sekvence DNA 
na zcela konkrétní místo genomu. 

Neuvěřitelná je účinnost TALEN. Vědci injikovali genetickou instrukci pro tvorbu TALEN do oplozených 
prasečích vajíček a u tří čtvrtin zasáhli cílový gen. V řadě případů byla v zárodku zničena jak kopie 
genu zděděná od otce, tak i od matky. Dříve používané techniky dosahovaly úspěšnosti řádově několik 
procent a často ještě mnohem méně. Nehledě na to, že obvykle zasáhly jen jednu kopii genu a druhou 
ponechaly beze změny.

Počátkem roku 2013 byl ohlášen úspěšný vývoj nové, ještě účinnější a v neposlední řadě levnější 
techniky pro cílené zásahy do genomu, která je označována jako CRISPR. 

V zemích Evropské unie mohou tyto nové techniky narazit na legislativní problémy, protože o nich 
kompetentní úřady zatím nerozhodly, zda patří k metodám, na něž se vztahuje poměrně přísná právní 
regulace platná pro genetické modifikace. Tyto nebývale slibné techniky se tak ocitají v určitém právním 
vakuu. Ve světě, kde se genoví inženýři s podobnými problémy nepotýkají, se ale využití TALEN 
a dalších podobných technik velmi rychle šíří.

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.,

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU,
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha - Uhříněves

Zelená biotechnologie
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Green Biotechnology

The beginnings of the animal biotechnologies reach far into the history. 
One of the oldest evidences is the record in the Arabian manuscript dating 
back to 1322. The successful attempt of an Arabian sheikh to steal the 
sperm of an excellent stallion belonging to the hostile tribe is described 
there. The sheikh observed the herd of horses on the pasture and when 
the stallion copulated with a mare, he caught a little of its sperm on the tuft 
of horse hairs. He used then this sperm for fertilization of his mare, which 
allegedly got gravid and gave birth to a foal. The Arabian text is considered 
sometimes for the evidence of the first artificial insemination. 

One of the pioneers in the field of animal biotechnologies was the 
English biologist Walter Heape, having performed the successful transfer 
of embryos of a rabbit in 1890. Heape contributed in a significant way to 
the development of the artificial insemination of the utility animals. At the 
turn of the 19th and 20th centuries the German embryologists Hans Driesch 
and Hans Spemann did attempts with cloning embryos of invertebrates 
animals. The first biologist who proved the possibility to clone animals by 
the transfer of nuclei of specialized body cells was the British biologist 
John Gurdon in 1962. Gurdon’s work was appreciated by the Nobel Prize 
in 2012 and in 1997 it lead to the birth of the first clone of the mammal 
created from a specialized body cell of an adult animal. It was Dolly sheep 
brought to world by the British biologists Ian Wilmut and Keith Campbell.

GM animals in the service to mankind

Genetically modified nematode Caenorhabditis elegans, fruit fly Drosophila melanogaster, zebrafish or mice have been helpers 
of modern biology for a longer time already. They helped to decode already more messy mysteries and many results of the research 
on the genetically modified animals were applied in the medicine. Important was the contribution of mice strains with the intentionally 
blocked genes; for this technology the American geneticist Mario Capecchi was awarded the Nobel Prize together with Martin Evans 
and Oliver Smithies in 2007. The first mice with the gene knockout were available in 1989. With their aid, it was possible to study 
the functions of individual genes. The scientists concluded which functions are fulfilled by the gene in the organism by blocking 
the selected gene. Also the animal models for the study of human hereditary diseases which came into being by the spontaneous 
damage (mutation) of a certain gene were acquired.

A more tangible contribution for the human health represented the genetically modified animals designated sometimes like life 
bioreactors. We produce with their aid the human proteins which may be used as drugs for various illnesses and which would 
be acquired in a very complicated and expensive way otherwise. 

An example of a successful „life bio-reactor“ is the line of the genetically modified goats having introduced the human gene 
of  antithrombin alfa in the hereditary information. The persons, having a decreased production of antithrombin, are facing 
an  increased risk of thrombosis – the clogging of a vessel by a blood clot dangerous for life. The line of goats acquired by the 
Americal GTC Biotherapeutics biotechnological company excretes the human antithrombin in milk. And from the milk, the drug 
distributed under the business name of ATryn is produced. One goat produces in one year such an amount of antithrombin, which 
would have to be isolated from 90 000 blood collections of human donors. In the countries of the European Union including the 
Czech Republic, the drug has been prescribed since 2006, in the USA since 2009.

The first recombinant DNA and the first transfers of the 
hereditary information of bacteria initiated the era of the 
gene engineering. This happened in the first half of the 
seventies of the 20th century. It is interesting that the 
first successful transfer of the foreign DNA into the 
hereditary information of mammals was performed 
by Rudolf Jaenisch already in 1973 on mice. These 
mice, however, did not transfer the foreign hereditary 
information to further generations. Only in 1981, Frank 
Ruddle, Frank Constantini and Elizabeth Lacy put the 
foreign hereditary information into the embryos of mice 
in such a way that the introduced gene was inherited by 
the next generations of descendants. The introduction 
of the foreign DNA into the hereditary information 
of plants has not succeeded until 1983. In spite of this, 
the genetically modified (GM) agricultural crops were 
applied practically much sooner than the genetically 
modified animals. The animals served to scientists 
as models for research for a long time. Only in the last 
time we have been the witnesses of a new trend – the 
genetically modified animals are available which could 
enrich and increase the quality of our food. However, 
their future is connected with a big question mark.

Biotechnologies and genetic modifications of animals

The animal biotechnologies are among the quickly developing branches. In the last time, the great expectations are associated 
first of all with the results of the research of the genetically modified animals.
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AquAdvantage salmon is still oh hold

The agreement on the rules of the approval procedure for drugs produced by the genetically modified animals created the base 
for the launch of genetically modified animals determined for the production of the food of the animal origin. The American Food 
and Drug Administration (FDA) started the evaluation of several genetically modified livestock according these regulations.

The first one is the genetically modified Atlantic salmon (Salmo salar), into the hereditary information of which the gene for the 
growth hormone of salmon Oncorhynchus tshawytscha was introduced controlled by the regulatory sequences for the gene 
by which the ocean pout fish is protected from frost. The salmon modified in this way and marked as AquAdvantage produces 
the growth hormone in all the cells of the body. Although the total concentration of the growth hormone is not increased in the 
organism of AquAdvantage salmon, the fish shows a much more intensive growth and the higher feed conversion. This means 
that AquAdvantage salmon achieves the consumer weight in a shorter time with lower nutrition cost. 

The American FDA did not find during the evaluation of AquAdvantage salmon any reason for which the American AquaBounty 
Technologies company should not bring the genetically modified fish to the market. The salmon with a high growth potential has 
been waiting to its final approving verdict. The strong pressure of salmon breeder lobby is behind the hesitation of authorities. 
They have justified fear from the competition - AquAdvantage salmon.

One day you are up, the next you are down …

After the wave of optimism after raising no objections by the competent authorities in the USA against the utilization of AquAdvantage 
salmon and Enviropig pig, a considerable disillusion prevailed in the field of genetic modification of utility animals. Also in future, it will be 
probably possible to modify the animals for the production of various drugs. A boom is envisaged for the genetic modifications of pigs 
for the needs of the biomedical research and the pharmacological tests. The vision of meat, milk and eggs of the genetically modified 
economic animals on the table of consumers lost, however, its sharp contours. 

This does not mean that the research in the field of genetic modifications of animals stopped. On the contrary. One of the important 
achievements of recent times is the introduction of new methods for the intentional interventions into the hereditary information. The last 
„hit“ are systems allowing a reliable intervention into the hereditary information on the precisely determined place. A certain uncertainty 
associated with the techniques of genetic modifications in the past fell away; at that time, the scientist had no reliable control of place 
where the DNA change will appear.

Sad end of Enviropig pig

The next genetically modified utility animal prepared for the breeding and production of food was the genetically modified Enviropig 
pig acquired by the biologists from the Canadian University of Guelph. This pig produced after the intentional transfer of the bacterial 
gene the enzyme phytase in the salivary glands. The pig, under the normal conditions, utilizes only a small phosphorus share from 
the food, as this biogenous element is bound in the phytate form and the pig is not able to digest it. The most of phosphorus 
accepted with the plant food goes away from the body with excrements. The phosphorus coming with the pig excrements into the 
environment contributes to the eutrophisation of surface water and to the excessive breeding of water cyanobacteria and bacteria. 
The Enviropig pig was presented to the public as the contribution of genetic modification to environment protection. 

Also in case of Enviropig pig, the respective bodies did not find any reason to prohibit its launching to the market. And also in this 
case, they hesitated to issue the approval. The University of Guelph could not managed the economic situation in 2012. It could 
not afford breeding pigs for which no sale was foreseeable in the next time. For this reason, all the Enviropig pigs were liquidated.

Green Biotechnology
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TALEN and further novelties

New systems of genetic modifications use the natural processes. The systems designated as TALEN 
became popular in the last time. For targeted interventions into the hereditary information they use 
proteins, by which they influence the genome of host cells of pathogenic Xanthomonas bacteria. 
By  connecting these proteins to enzymes able to split the DNA strands, the interruption of the 
hereditary information in the precisely elected place may be achieved. This may be utilized for breaching 
the original sequence or for bringing a new DNA sequence into the particular genom place. 

The TALEN effectiveness is unbelievable. The scientists injected the genetic instruction for the TALEN 
creation into the fertilized pig eggs and in three quarters of cases they hit the target gene. In a number 
of cases, the copy of the gene inherited from the father as well as from the mother was destroyed 
in embryo. The techniques used sooner achieved the success rate only several percent and even less 
quite often. They often hit only one copy of gene and the second was left without a change. 

The successful development of a new, even more effective and much cheaper technique for targeted 
modification of genome called CRISPR was announced in 2013. 

In the countries of European Union, these new techniques may encounter legislative problems as the 
competent authorities have not decide yet, if the quite strict legal regulations applicable to genetic 
modification applies also to these methods. For this reason, these unusually promising techniques 
got in a certain vacuum. In the world where the gene engineers do not struggle with similar problems, 
usage of TALEN, CRISPR and other similar technologies spreads very quickly.

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.,

Czech University of Life Sciences, Prague, 
Research Institute of Animal Production, Prague - Uhříněves
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Mapa zobrazující zastoupení podniků v oboru 

Podnikatelskou činnost v oboru živočišných biotechnologií 
můžete vyhledat v celkem 106 záznamech BTR 2012 databáze. 
Největší pozornost věnují české firmy biologii živočišných buněk 
(2.4.) a mapování genomu hospodářských zvířat (2.3.). Nejmenší 
naopak veterinárním diagnostickým metodám (2.6.) a transgenním 
manipulacím (2.2.). Nejširší spektrum služeb Vám nabídnou 
v Jihomoravském kraji, v Praze a v Pardubickém kraji.

Těžiště výzkumu a vývoje leží v biologii živočišných buněk (2.4.), 
vývoji veterinárních léčiv a péči o zvířata (2.5.).

Business activities in the field of animal biotechnology you can 
search between 106 records. The largest attention pays Czech 
companies to the biology of animal cells (2.4) and genome 
mapping and biodiversity of farm animals (2.3). To the contrary, 
little attention is devoted to veterinary diagnostic methods (2.6) and 
transgenic manipulations (2.2). South Moravian Region, Prague 
and Pardubice region offer widest range of services.

The focus of R&D lies in the biology of animal cells (2.4) and the 
development of veterinary medicine and animal care (2.5).

Zelená biotechnologie
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Zelená biotechnologie Green Biotechnology

ABS cz s.r.o.
AGRO - Měřín, a.s.
AGROBAC s.r.o.
AGROCHEMA, družstvo
Agrofert Holding a.s.
Alltechnology C.Z. s.r.o.
BioInova, s.r.o.
BIOMEDICA, spol. s r. o.
Biotechnologie o.p.s.
BioTest s.r.o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Bioveta, a.s.
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
BOVET, akciová společnost Sloupnice
Cayman Pharma s.r.o.
CHOVSERVIS a.s.
Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o.
Cryo Tech, s.r.o.
Cryo-Save CZ, s.r.o.

Česká PIC s.r.o.
DELACON Biotechnik ČR, spol. s r. o.
DYNTEC PRO TEREZÍN s.r.o.
ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
EponaCell s.r.o.
Farma Morava, spol. s r. o.
Forenzní DNA Servis s.r.o.
GEN-TREND s.r.o.
GeneAge Technologies, a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.
Genomac International, s.r.o.
GENSEMEX, a.s.
i2LResearch Ltd
JH AGROCOM, spol. s r.o.
LAMGen s.r.o.
Lasak s.r.o.
MTS spol. s r.o.
NATURAL, spol. s r.o.
NOACK ČR, spol. s r.o.

Oseva Agri Chrudim, a.s.
PLEMKO s.r.o.
Příkosická zemědělská a.s.
Protean s.r.o.
REPROGEN, a. s.
SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o
Sindat Group s.r.o.
Sotio a.s.
Tekro, spol. s r.o.
TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r.o.
Teva Czech Industries s.r.o.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
UNIVIT s.r.o.
Vodní zdroje Holešov, a.s.
ZEMCHEBA s.r.o.
Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.
Zemědělské zásobování a nákup 

Strakonice a.s.

Významní hráči na poli živočišných biotechnologií Key players on the field of animal BT

Logo Název / Name Klíčová slova / Keywords

Cayman Pharma s.r.o.

GEN-TREND s.r.o.

i2LResearch Ltd

prostaglandin, oxidativní stres, rakovina, kit, protilátka, lipid, 
enzym, eicosanoid, biomarker, cytokine

molekulární biologie, analýza, diagnostika, rekombinantní 
protein

prostaglandin API, Assay Kits, Biochemicals, Cell signaling, 
Eicosanoids, Biomarkers, Cyclic Nucleotides

molecular biology, analysis, diagnostics, recombinant 
proteins

ochrana proti škůdcům

pest control industry

Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie živočišných BT

Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category of Animal BT
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Bílá biotechnologie
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White Biotechnology

BÍLÁ BIOTECHNOLOGIE

WHITE BIOTECHNOLOGY

Environmentální biotechnologie / Environmental Biotechnology 
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Environmentální biotechnologie

Nedílnou součástí biotechnologického sektoru jsou aplikace různých typů a forem biologických činitelů za účelem nápravy 
škod na životním prostředí nebo předcházení negativním dopadům efektivnějším a aktivním přístupem k odpadním 
tokům. V  moderním členění biotechnologií na pět hlavních skupin označených příslušnou barvou (bílá – produkční, 
červená –  medicínské aplikace, zelená – zemědělské aplikace, modrá – oceánské systémy) reprezentuje šedá barva 
biotechnologické přístupy zaměřené na životní prostředí. Podobně jako ostatní oblasti je i pro environmentální biotechnologie 
velmi charakteristická mezioborová interference, prolínání a ne jednoznačné odlišení vůči jiným biotechnologickým směrům, jako 
např. s produkční biotechnologií (výroba bioplynu), s diagnostickou platformou (biodiverzita), s tzv. modrými biotechnologiemi 
(náprava škod způsobených člověkem v mořích a oceánech) nebo s technologiemi úpravy vod a vodárenstvím. Z toho důvodu 
je v Biotechnologické ročence přiřazena k bílým biotechnologiím.

Fakticky je jednou z nejstarších aplikací biologických činitelů v rámci inženýrských řešení kompostování, které zprvu 
představovalo přirozené akceptování biologických principů uplatňujících se spontánně v koloběhu hmoty na Zemi. 
V současnosti je respektovanou technologií opřenou o biologické zákonitosti. Dalším silným prvkem environmentálních 
biotechnologií jsou principy dnes již neodmyslitelně patřící do oblasti nakládání s odpadními vodami. Právě zde je možné 
vysledovat i jedno z prvních dokumentovatelných technických řešení v podobě biologické úpravy odpadních vod 
(aktivovaný kal), které spadá do Manchesteru roku 1914. Biotechnologií zpracovávající odpady je i produkce bioplynu, 
jejíž první technické realizace rovněž sahají do přelomu předminulého a minulého století. Dnes bývají integrovány mimo 
jiné i do technologických systémů odpadních vod a významnou pozici hrají v moderním zemědělství. V 60. letech 
minulého století se ve Spojených státech začaly rozvíjet bioremediační aplikace, využívající zejména mikroorganismů pro 
odstraňování antropogenních kontaminantů z půdy, podzemní vody a horninového prostředí. Průkopníkem se stal George 
M. Robinson, petrochemický inženýr, který prorazil s komerčním využitím vhodných bakteriálních suspenzí pro eliminaci 
ropných produktů z prostředí. Stál u zrodu jedné z prvních bioremediačních firem na světě – U. S. Microbics. Postupem 
doby se principy biologického rozkladu nebo eliminace kontaminantů z prostředí rozšiřovaly na další druhy chemických 
látek a především se vyprofilovala řešení jak přímo v místě havárie (in situ), tak formou zlepšeného nakládání s odpady 
(zabezpečené plochy – ex situ).

Definičně představují šedé biotechnologie, ponechají-li se stranou aplikace spojené s kompostováním, biologickou 
úpravou odpadních vod a produkcí bioplynu, především bioremediace a výzkum biodiverzity za účelem zachování její 
udržitelnosti. Obě oblasti spolu velmi úzce souvisejí a současné trendy jednoznačně potvrzují, že jejich vzájemné vazby 
za účelem efektivnějšího uplatnění těchto technologických konceptů se neobejdou bez úzké kooperace obou sfér. Stále 
významnější je pozice přirozených procesů v prostředí vůči sloučeninám, které unikly do složek životního prostředí 
nezodpovědnou antropogenní činností, a pro které se vžilo označení přirozená atenuace (natural attenuation). Obecně 
se jedná o souhru mnoha biologických i abiotických dějů. Svou komplexností a vzájemnou závislostí vytvářejí obtížně 
popsatelný funkční celek. Studium biodiverzity v poškozených částech prostředí, včetně úlohy mikroorganismů a rostlin, 
generuje cenný soubor informací. Z nich lze profitovat v inženýrské nadstavbě, jinými slovy v hledání technických řešení, 
jak ještě více umocnit výkon směřující k redukci environmentálních rizik a rizik vůči lidskému zdraví. Významným způsobem 
se na tomto poli uplatňuje pokrok v molekulárně biologické analýze, která v podobě tzv. metagenomiky posiluje poznání, 
kontrolu a zpětnou vazbu v návrzích opatření, jejich aplikaci a monitoringu účinnosti. Nezanedbatelná je i rovina poznání 
rizik kontaminované lokality a především predikce možných opatření, která vychází ze znalosti mikrobiologických poměrů 
v místech, kde je přítomný antropogenní kontaminant. Shromažďování informací o schopnostech mikroorganismů rozkládat 
nebezpečné látky nebo je transformovat do  podoby méně rizikové vede systematicky k posilování technologických 

Bílá biotechnologie



39

možností v bioremediačním inženýrství. Ukazuje se, že se v žádném případě nemusí jednat o pouhou přeměnu organické 
sloučeniny ropného původu do podoby vody a oxidu uhličitého, ale je možné využívat téměř celou škálu různých pozic 
kontaminantu v metabolismu, včetně role terminálního akceptoru elektronů (chlorované ethyleny, sírany, oxoanionty), 
zdroje redukčních ekvivalentů (např. sulfidy) nebo kometabolické pozice (fenoly, chlorované deriváty uhlovodíků s menším 
počtem atomů chlóru). Velký význam má  i  biologická stabilizace, která dokáže snižovat rizika spolehlivou imobilizací 
nebezpečných látek v prostředí (toxické prvky, PCB). V žádném případě nemusí být pozornost bioremediací cílena pouze 
na látky organické, protože celá řada anorganických sloučenin může díky mikroorganismům přecházet do podob, které 
jsou méně nebezpečné, popř.  by  aplikace abiotických technologií (chemických, fyzikálních nebo mechanických) byla 
neúměrně nákladná. A na  tomto místě je  třeba vyzdvihnout jeden ze zásadních aspektů bioremediačních konceptů – 
směřování k technologickým a technickým řešením, která jsou racionálně nákladná a spolehlivě funkční. Jinými slovy, 
má-li být technická ochrana životního prostředí i nadále společensky významným zájmem, je nutné ubírat se cestou 
nízkonákladových, ale udržitelných a fungujících řešení. Velmi aktuální je rovněž značná modularita sanačních technologií, 
jejichž smyslem je maximalizovat přínos a umenšovat technická a fyziologická úskalí. Konkrétní podobu těchto slov 
reprezentují tzv.  integrované nebo kombinované sanační technologie, které demonstrují synergické propojení obou 
technologických směrů za účelem posílení celkového účinku metody. Závěrem této části je velmi důležité podotknout, 
že  mnoho poznatků získaných výzkumem a vývojem v oblasti environmentálních biotechnologií nachází využití nad 
rámec oboru, např. biologické surfaktanty se uplatňují v terciární dotěžbě ropných nalezišť, metagenomické poznatky 
jsou univerzálně implementovatelné do jakékoliv podoby upřesňování procesu vývoje organismů na Zemi a řada procesů 
postavených na mikrobiálních principech slouží i jiným odvětvím, např. biologická eliminace pachů.

Historie nejprve československé, později české (komerční) environmentální biotechnologie sahá do konce 80. let minulého 
století, kdy v rámci družstva EKOL byly vyvíjeny první bioremediační preparáty pro ropné látky, které se získávaly z matric 
pocházejících ze sibiřského Ťumeňu, oblasti významné těžbou ropy a zemního plynu. Po  společensko-politických 
změnách začalo počátkem 90. let vznikat velké množství sanačních firem. Příznivě se na tomto vývoji projevila rozhodnutí 
o využívání privatizačních výnosů, které v této době byly velkou měrou směrovány do nápravy tzv. starých ekologických 
zátěží vzniklých zejména v důsledku nezodpovědného přístupu průmyslu k životnímu prostředí v období plánovaného 
hospodářství. V této době se začaly rovněž významněji uplatňovat bioremediační řešení environmentálních problémů. 
Jednou z nejčastěji aplikovaných metod se stala bioaugmentace (vnášení vhodných mikroorganismů do kontaminovaného 
prostředí) v podobě zasakování biologických preparátů v podobě bakteriálních suspenzí do kontaminovaných zvodní 
nebo na zabezpečených plochách, na nichž byl ošetřován odtěžený materiál (horninové prostředí, suti a stavební odpad) 
technikou tzv. landfarmingu. Souběžně začal být kladen důraz i na techniku biostimulace (aplikace zejména zdrojů 
dusíku a fosforu, popř. povrchově aktivních látek nebo tzv. primárních substrátů), díky které se předmětem zájmu stávají 
i přirozená konsorcia adaptovaných mikroorganismů. Bioremediace se dále rozvíjí i v podobě inženýrských řešení na bázi 
reaktorových systémů nebo tzv. permeabilních reakčních bariér s biologickým prvkem. Tato inženýrská řešení nacházejí 
uplatnění i v režimu ex situ. Pozornost je věnována rovněž kontaminantům v plynné podobě a velký vývoj se odehrává 
u systémů biofiltrace, díky které se biologickou cestou rozkládají těkavé látky. V současnosti, která je bohužel zatížena 
nedostatkem veřejných prostředků, představuje technická ochrana životního prostředí rozpočtovou kapitolu, která 
nadbytkem finančních zdrojů neoplývá, a celá řada ožehavých problémů v podobě nedořešeného dědictví let minulých 
zůstává (i přes dílčí možnost částečného financování ze strukturálních zdrojů) v neuspokojivém a rizikovém stavu. 
Bioremediace a environmentální biotechnologie však i tak mají významný potenciál poskytovat technologické koncepty 
s atributem nízkonákladově a dlouhodobě provozuschopné koncepce, která může vést k plnění vytčených limitů. 
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V českém prostředí je velmi silná základna pro environmentální technologie, kterou reprezentují vysoké školy, výzkumná 
centra (mimo jiné i ta, která vznikla díky prostředkům ze strukturálních fondů EU, např. brněnský CETOCOEN) a pracoviště 
AV ČR (např. Mikrobiologický ústav), ale i komerčně uskutečňovaný výzkum v řadě firem. Tradiční vysoké školy orientované 
na technickou chemii (např. VŠCHT) vhodným způsobem zužitkovaly svoje zkušenosti i vybavení a rozvinuly studijní 
a výzkumné programy aplikované biologie pro nápravu škod na životním prostředí. Podobně univerzity s přírodovědeckými 
fakultami (např. MU Brno, UK Praha) velmi záhy prorazily ve směru environmentálních věd a vybudovaly centra pro výzkum 
kontaminantů v prostředí nebo zacílily na mikroorganismy spojené s rozkladem cizorodých látek. Výzkumu a vývoji řešení 
pro životní prostředí je nakloněna i podpora státu, což lze dokladovat na programech MPO a TAČR, v jejichž rámci bylo 
dotačně stimulováno mnoho environmentálních projektů výzkumu a vývoje. Rovněž v rámci asociační činnosti v rámci 
biotechnologického sektoru nelze opomenout, že minimálně tři bioremediační firmy stály u zrodu CzechBio, asociace 
biotechnologických subjektů v Česku.

Bioremediace nejenom v národní rovině mají stále co nabídnout. Je zřejmé, že ve svém vývoji nesmí ustrnout a musí se snažit 
poutat na sebe pozornost jako nositel řešení, které formou kompromisu poskytuje dobré předpoklady pro zodpovědný 
a nealibistický přístup vůči (v řadě případů) stále neutěšenému stavu životního prostředí. Velkou výzvou je i posilování 
pozice v preventivních opatřeních, kde environmentálně-biotechnologické koncepty mohou aktivně napomoci kontrole 
produkce odpadů a jejich sekundárnímu zužitkování. Česko je v objemu vynaložených prostředků a zájmu věnovanému 
technické ochraně životního prostředí svým způsobem unikátní zemí v rámci bývalého socialistického bloku. Bylo by 
velmi nezodpovědné tyto pozice vyklidit jak v akademické, tak v komerční rovině, a znehodnotit již vynaložené finance, 
úsilí a invenci.
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Environmental biotechnology

An inseparable part of the biotechnological sector are applications of various types and forms of biological agents for the purpose 
of the remedy of damage to the environment or preventing negative impacts by the more effective and active approach to the 
waste flow. In the modern split of biotechnologies into five main groups designated by the respective color (white – production, 
red – medical application, green – agricultural application, blue – ocean systems) the grey color represents the biotechnological 
approaches focused on the environment. Similarly like for the other fields, the interference between the individual fields 
is very characteristic for environmental biotechnologies, together with mingling and unclear shaping in comparison with other 
biotechnological directions, as e.g. with production biotechnologies (biogas production), with diagnostic platform (biodiversity), 
with the so-called blue biotechnologies (remedy of failures caused by the man in seas and oceans) or with the technologies 
of wastewater treatment and wastewater plant engineering. For this reason it is assigned to white biotechnologies in the BTR 
2012. 

Factually, one of the oldest applications of the biological agents in the scope of engineering solutions is composting which 
represented the natural accepting biological principles applied spontaneously in the circulation of mass on the Earth at first. 
At  present, it is a respected technology based on the biological regularities. Another strong element of environmental 
biotechnologies are principles being a part of waste water treatment at present. Even here it is possible to find also one 
of the first documentable technical solutions in the form of the biological treatment of wastewater (activated sludge), applied 
in Manchester in 1914. A biotechnology processing waste is also the biogas production the first technical implementation 
of  which also dates back to the turn of the 19th and the last century. At present it is integrated among others into the 
technological systems of wastewater and it plays an important part in the modern agriculture. In the 60ies of the last century, 
bioremedial applications started to develop in the United States – usage of microorganisms (and not only of them) for removing 
anthropogenic contaminants from the soil, underground water and rock environment. The pioneer became George M. Robinson, 
petrochemical engineer who became successful in commercial usage of suitable bacterial suspension for the elimination of oil 
products from the environment. He was at birth of one of the first bioremediation companies in the world – U. S. Microbics. 
By  the course of  time, the principles of the biological decomposition or elimination of contaminants from the environment 
spread to other kinds of chemical substances and in particular all the solutions directly in the place of accident (in situ) as well 
as in the form of the improved waste treatment (secured areas – ex situ) profiled.

As for the definition, the grey biotechnologies represent, if putting aside the applications associated with the composting, 
the biological treatment of waste water and biogas production, first of all bioremediation and biodiversity research for the purpose 
of preserving their sustainability. Both fields are very closely connected and the present trends confirm unambiguously that 
their mutual connections for the purpose of a more effective application of these technological concepts, the close cooperation 
of both spheres is necessary. More and more important is the position and relation of natural processes in the environment 
towards the compounds which leaked into the components of environment by the irresponsible anthropogenic activity; the 
usual term for this is a natural attenuation. Generally it is interplay of many biological and abiotic processes. They create 
a functional whole which is difficult to describe due to its complexity and mutual dependence. The study of biodiversity 
in  the damaged parts of the environment, including the role of micro-organisms and plants, generates a valuable complex 
of information. We may profit from them in the engineering superstructure, in other words in searching for technical solutions, 
how to improve the performance directed on the reduction of environmental risks and risks for the human health. An important 
progress in the molecular biological analysis is achieved in this field; this analysis supports in the form of metagenomics the 
knowledge, verification and the feedback in the proposals of measures, their application and monitoring of effectiveness. 
Not negligible is also the level of recognizing the risks of the contaminated locality and first of all the suggestions of possible 
measures based on the knowledge of microbiological situation in the place with the present anthropogenic contaminant. 
Collecting information of the abilities of microorganisms to decompose dangerous substances or to transform them into a less 
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risky form results systematically in supporting technological possibilities in the bio-remedial engineering. It turns out that it need 
not be a mere transformation of an organic compound of the petroleum origin into the form of water and carbon dioxide, but it is 
possible to utilize an almost whole scale of various positions of the contaminant in the metabolism, including the role of terminal 
acceptors of electrons (chlorinated ethylenes, sulphates, oxo-anions), sources of reduction equivalents (e.g. sulphides) or co-
metabolic positions (phenols, chlorinated derivatives of hydrocarbons with a lower number of chlorine atoms). Also the biological 
stabilization is of great importance; it is able to decrease the risks by the reliable immobilization of dangerous substances in 
the environment (toxic elements, PCB). The attention of bioremediation shall be not focused only on the organic substances, 
as the whole number of an-organic compounds may, thanks to microorganisms, go over into the less dangerous forms, or the 
application of abiotic technologies (chemical, physical or mechanical ones) would be inappropriately expensive. And in this 
place, one of the basic aspects of bioremediation concepts should be accentuated – heading towards technological and 
technical reasons which are economical and reliably functional. In other words, if the technical environment protection shall 
remain a socially important interest, it is necessary to select the way of low-cost, sustainable and functioning solutions. Very 
topical is also a considerable modularity of remediation technologies, the sense of which is to maximize the contribution and 
to diminish the technical and physiological problems. The particular implementation of these words is represented by the so-
called integrated or combined remediation technologies, demonstrating synergic connections of both technological directions 
for the purpose of the strengthening the total effect of the method. At the end of this part it is very important to comment 
that a  lot of knowledge acquired by the research and development in the field of environmental biotechnologies is utilized 
above the scope of the branch, e.g. biological surfactants may be applied in the tertiary mining of oil deposits, metagenomic 
knowledge is universally implementable in any form of specification of the development of organisms at the Earth and a number 
of processes built on the microbial principles are applied also in other branches, i.e. biological elimination of smell.

The history of the firstly Czechoslovak, later on of the Czech (commercial) environmental biotechnology dates back to the 
end of the 80ies of the past century, when the first bioremedial preparations for oil substances were developed in the EKOL 
cooperative; these oil substances were acquired from the matrix coming from Ťumeň in Siberia, region important by the oil 
mining and natural gas mining. After the social and political changes, a large amount of pollution removal companies were 
established at the beginning of the 90ies. The decision on the usage of the privatization revenues had a positive influence 
on this development at that time; to a large extent, they were directed on the remedy of the so-called old ecological burden 
caused as a consequence of the irresponsible relation of the industry to the environment in the time of the planned economy. 
In this time, also bioremediation of the environmental problems started to be applied in a larger extent. The bio-augmentation 
(introducing suitable microorganisms into the contaminated environment) became one of the most frequently applied methods 
in the form of absorbing the biological preparations, i.e. bacterial suspension into the contaminated aquifers or on the secured 
areas, on which the mined material was treated (rock environment, rubble and constructional waste); the technology is called 
landfarming. Simultaneously, also the biostimulation technology was accentuated (application of sources of nitrogen 
and phosphorus, surface active substances or primary substrates), thanks to which also the natural consortia of adapted 
microorganisms become the subject of interest. Bioremediation continues to develop also in the form of engineering solutions 
on the base of the reactor systems or permeable reaction barriers with the biological element. These engineering solutions 
are applied also in ex situ mode. The attention is devoted also to the contaminants in the gaseous form and an intensive 
development takes place in biofiltration systems, thanks to which the volatile substances are decomposed in the biological way. 
At present the situation is, unfortunately influenced by the lack of public financial means; the technical environment protection 
represents a budget chapter not abounding in financial means, the whole number of tricky problems in the form of the not 
treated heritage of the last years persist (in spite of the partial possibility of financing from the structural sources); its state is not 
satisfactory and risky. The bioremediation and environmental biotechnologies, however, have an important potential to provide 
the low-cost and operable long-term technological concepts which may result in achieving the postulated limits. 
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In the Czech environment, there is a very strong base for environmental technologies represented by the universities, research 
centers (among others also by those which came into being thanks to the means from the EU structural funds, e.g. CETOCOEN 
in Brno) and institutes of Academy of Sciences of CR (e.g. Microbiological Institute), and by also the commercial research 
in a number of companies. Traditional universities orientated on the technical chemistry (e.g. Institute of Chemical Technology 
Prague) utilized in a suitable way their experience as well as equipment and developed study and research programs in the 
applied biology for the remedy of damage to environment. Similarly, the universities with the faculties of natural science 
(e.g. MU Brno, UK Prague) established themselves in environmental sciences and built centers for the research of contaminants 
in the environment or focused on the microorganisms connected with the decomposition of the foreign substances. Also the state 
supports the environmental research and development which may be documented on the programs of the Ministry of Industry 
and Trade and Technological Agency of the CR, in the scope of which many environmental research and development projects 
were subsidized. In the scope of the associating activity within the biotechnological sector minimally three bioremediation 
companies participated in establishment of CzechBio, association of biotechnological subjects in the Czech Republic.

Bioremediation has much to offer not only on the national level. It is clear that its development cannot be stopped; it shall 
try to attract attention as the method providing compromise solutions and good pre-conditions for the responsible approach 
(in a number of cases) towards the not good state of environment. A big challenge is also strengthening the position in the 
preventive measures where the environmentally-biotechnological concepts may help actively in the inspection of waste 
production and its secondary utilization. The Czech Republic is, as for the volume of expanded means and the interest devoted 
to the technical environment protection a unique country in the former socialistic block. It would be very irresponsible to leave 
this position on the academic as well as commercial level and to devaluate the already expanded finances, effort and invention.
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Mapa zobrazující zastoupení podniků v oboru 

Podnikatelskou činnost v oboru environmentálních biotechnologií 
můžete vyhledat v celkem 230 záznamech BTR 2012 databáze. 
Největší pozornost věnují české firmy biotechnologickým 
metodám pro remediaci půdy a čištění odpadních vod (3.5.), 
dále bakteriální a buněčné továrně (3.7.) a mikrobiálním procesům 
degradace/tvorby kontaminujících látek (3.3.). Nejmenší naopak 
biotransformacím a genovému inženýrství kontaminujících látek 
(3.4.) a biotechnologickým metodám ochrany ovzduší (3.6.). 

Těžiště výzkumu a vývoje leží v biologické bezpečnosti (3.2.), 
biotechnologických metodách pro remediaci půdy a čištění 
odpadních vod (3.5.) a dále bakteriální a buněčné továrně (3.7.).

Business activities in the field of environmental biotechnology 
you can search between 230 records. The largest attention pays 
Czech companies to biotechnological processes for soil and land 
treatment and biotechnological processes for water treatment 
(3.5), followed by bacteria as cell factories: microbiology (3.7) and 
microbial degradation processes / transformation of pollutants 
(3.3). To the contrary, little attention is devoted to isolation, breeding 
and genetic engineering of pollutants (3.4) and biotechnological 
methods of air pollution control (3.6).

The focus of R&D lies in Biosafety (3.2), biotechnological methods 
for remediation of soil and wastewater (3.5) and a bacteria as cell 
factories: microbiology (3.7).

Bílá biotechnologie
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Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie environmentální BT

Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category of Environmental BT

A.S.A., spol. s r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
Abess s.r.o.
AECOM CZ s.r.o.
Agriferm s.r.o.
AGRO - EKO spol. s r.o.

AGRO-LA, spol. s r.o.
Agrofert Holding a.s.
AGROINTEG s.r.o.
AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava
ALFA SYSTEM, s.r.o.
AlphaBio EcoService, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o.
Apronex s.r.o.
ARTEZIS s.r.o.
ASIO, spol. s r.o.
ATE CR, a.s.
BIO-GEO-EKO, spol. s r.o.

Významní hráči na poli environmentálních BT Key players on the field of Environmental BT

Logo Název / Name Klíčová slova / Keywords

White BiotechnologyBílá biotechnologie

Mikrobiologický ústav AV 
ČR, v.v.i.

Enantis, s.r.o.

LentiKat´s a.s.

poradenství a produkce, enzymové technologie, rekombi-
nantní proteiny, biokatalýza, biodegradace, biosenzory

imobilizace, fermentace, poradenství, enzymatická bio-
katalýza, čištění odpadních vod

fyziologie, biochemie, genetika mikroorganizmů, molekulární biologie 
a molekulární mikrobiologie, studium mikrobních produktů a jejich tvorby

physiology, biochemistry, microbial genetics, molecular biology and 
molecular microbiology, microbial products and their creation

i2LResearch Ltd

ECO trend s.r.o.

ochrana proti škůdcům

ekologické služby, obnovitelné zdroje energie, poradenství

pest control industry

immobilisation, fermentation, consultancy, enzymatic cataly-
sis, wastewater treatment

consulting and production, enzyme technology, recombinant 
proteins, biocatalysis, bioremediation, biosensors

environmental services, renewable energy, consulting
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Biocel Paskov a.s.
Bioclar CZ, s.r.o.
Biodegradace s.r.o.
BIOGAS TECHNOLOGY a.s.
BIOLOGICA s.r.o.
Biopreparáty spol. s r.o.
BIOPROFIT s.r.o.
BIOPROSPECT spol. s r.o.
Biotech progress a.s.
Biotechnologie o.p.s.
Bioveta, a.s.
BIOWA s.r.o.
BMT, s.r.o.
BTG Central Group s.r.o.
CELIO a.s.
CEPHA s.r.o.
Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o.
CONSYGEN CZ s.r.o.
Contipro Pharma a.s.
CZ BIJO a.s.
České vinařství Chrámce s.r.o.
DEKONTA, a.s.
DYNTEC PRO TEREZÍN s.r.o.
ECO trend s.r.o.
Ecoclean+ spol. s r.o.
ECOFLUID GROUP, s.r.o.
EKO - BIO, s.r.o.
EKODENDRA s.r.o.
EkoINPROS, spol. s r.o.
Ekoinvest Sokolov, spol. s r.o.
EKONA, spol. s r.o.
EKORA s.r.o.
EKOSILT, s.r.o.
EKOSYSTEM spol. s r.o.
EMPLA AG s.r.o.
Enantis, s.r.o.

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
ENVIRONMENT COMMERCE CZ, s.r.o.
ENVISAN-GEM, a. s.
EnviTec Biogas
Enzymo Plus s.r.o.
EPS, s.r.o.
ESET, spol. s r.o.
EXBIO Praha, a.s.
FORTEX - AGS, a.s.
G-servis Praha, spol. s r.o.
GEN-TREND s.r.o.
Genex CZ, s.r.o.
GESTA a.s. Rynoltice
GHE, a.s.
GIP Energy a.s.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
i2LResearch Ltd
i2LResearch Ltd
ITEST plus, s.r.o.
J. HRADECKÝ, spol. s r.o.
J.V. sdružení - Jiří Vatka
Kaiser servis, spol. s r.o.
KLIO PRAHA INC, spol. s r.o.
LAMBDA CZ, s.r.o.
LentiKat´s a.s.
Lesaffre Česko, a.s.
Lonza Biotec, s.r.o.
MEGA a.s.
MERCED a.s
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
MikroChem LKT spol. s r.o
MT-ENERGIE Česká republika s.r.o.
NEOKLAS, a.s.
Nybro, s.r.o.
OlChemIm spol.s r.o.

OLMA, a.s.
Paluch - Hastík s.r.o.
PATOK, a.s.
Pavlovín, spol. s r.o.
POLA Neratovice s.r.o.
PROTE, spol. s r.o.
Protean s.r.o.
Proteix s.r.o.
Purum s.r.o.
RADANAL s.r.o.
RNDr. Vladimír Kožíšek
RUMPOLD s. r. o.
Sedium RD s.r.o.
SEPARA spol. s r.o.
SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o
SITA CZ a.s.
Soare sekt a.s.
Šebesta, spol. s r.o.
Tanzberg Mikulov,a.s.
TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r.o.
Teva Czech Industries s.r.o.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
TOMWOOD, s.r.o.
Top-Bio, s.r.o.
UNIVIT s.r.o.
VENTURA-VENKOV s.r.o.
VINIUM a.s.
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Vodní zdroje Holešov, a.s.
Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
VUAB Pharma a.s.
VWS MEMSEP, spol. s r.o.
WELTEC Biopower ME s.r.o.
Zentiva CZ s.r.o.
Znovín Znojmo, a.s.

Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie environmentální BT

Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category of Environmental BT
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White Biotechnology

BÍLÁ BIOTECHNOLOGIE

WHITE BIOTECHNOLOGY

Průmyslová biotechnolgie / Industrial Biotechnology
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Fermentační výroby spojují tradici s budoucností

Bílá biotechnologie je odvětví moderních biotechnologií, které slouží průmyslu. Využívá živý materiál, mimo jiné 
mikrooganismy, jako jsou plísně, kvasinky nebo bakterie. Jedním ze základních procesů, které průmyslové biotechnologie 
využívají, jsou fermentace. Fermentace v původním slova smyslu znamená kvašení, tj. anaerobní odbourání cukrů 
za  vzniku oxidu uhličitého a některého z metabolitů. Postupně bylo toto označení rozšířeno i na aerobní mikrobiální 
procesy, při kterých vzniká nějaký produkt. Růst mikroorganismů, ke kterému dochází během fermentace, je označován 
jako kultivace a spolu s fermentačními procesy tvoří jeden ze základních pilířů moderních bioprocesů.

Historie fermentačních výrob sahá hluboko do prehistorických dob, možná je tak stará, jako lidstvo samo, možná je ještě 
starší. Samovolný vznik alkoholu z ovocných a jiných rostlinných šťáv je v přírodě tak běžný, že byla pozorována celá řada 
opojených živočišných druhů, hmyzem počínaje a slonem konče.

Mnoho neodborníků si fermentační procesy spojuje zejména se vznikem alkoholu kvašením a následně výrobou 
alkoholických nápojů. A mají pravdu. Jádro tradičních fermentačních technologií je tvořeno alkoholovými technologiemi. 
Kvasný průmysl a následný byznys je díky nim zdrojem nezanedbatelných příjmů státních rozpočtů mnoha zemí.

K fermentační výrobě alkoholu, čili kvasného lihu, se využívá anaerobní metabolické dráhy, která vede od jednoduchých 
sacharidů až po ethanol a oxid uhličitý za zisku malého množství buněčné energie. Realizátory toho procesu jsou 
obvykle kvasničné buňky, jejichž nejúspěšnější druh, Saccharomyces cerevisiae, byl během staletí vyšlechtěn v řadu 
specializovaných kmenů. Výroba alkoholických nápojů se historicky mnoho nezměnila, zato technologie se modernizují 
a zefektivňují a příchutí přibývá. Světu však stejně vládne světlý ležák plzeňského typu, sladová whisk(e)y a révová vína. 
Nezdá se, že by se na tom v budoucnu mělo mnoho měnit. 

Nejen alkoholem živ jest člověk. Mezi klasické fermentační výroby patří i další mikrobiální technologie, kde se využívá 
schopnosti živých buněk vytvářet užitečné metabolity a další produkty biosyntézy. Tradičně dominuje využití v potravinářství, 
zejména mlékárenství a sýrařství a dále v pekárenském průmyslu (droždí), které svou tradicí konkuruje dokonce i kvasným 
výrobám. Neméně tradiční je výroba kvasného octa a o něco mladší produkce dalších organických kyselin využitelných 
v potravinářství (citronová, mléčná, glukonová, itakonová, vinná, jablečná, fumarová aj. aminokyseliny). Tradičním 
mikrobiálním produktem je i glycerol či produkty aceton-butanolové anaerobní fermentace (ABE). Glycerol je však stále 
tradičním výrobkem průmyslu zpracování tuků a pro zmíněná rozpouštědla převažuje výroba chemická.

V minulosti se velké naděje vkládaly do mikrobiální biomasy, rychle rostoucího zdroje bílkovin, biofaktorů, vitamínů skupiny 
B, ergosterolu a fosfolipidů. V současnosti výroba mikrobiální biomasy, především té kvasničné, nachází uplatnění jako 
způsob likvidace některých odpadů, zdroj pro izolaci čistých bílkovin a krmivářský doplněk. Velké naděje se opět vkládají 
do biomasy nejrůznějších uměle pěstovaných řas, ať už jako složky výživy, nebo jako zdroje biofaktorů.

Mezi modernější postupy patří příprava enzymů, lipidů, provitaminů a vitaminů, výživových biofaktorů, léčiv, výchozích 
produktů pro následnou chemickou a jinou výrobu. Zde se často využívá GMO, geneticky modifikovaných (mikro)
organismů, které dosahují vyšších výtěžků, jsou snáze kultivovatelné a usnadňují následnou izolaci a purifikaci čistých 
produktů (viz živočišné biotechnologie).

Bílá biotechnologie
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Bioenergetika

Velkým tématem posledních let je bioenergetika. Protože většina člověkem využívaných zdrojů energie na zemi pochází 
ze slunce, není daleko k myšlence, že bychom neměli jen těžit z minulosti, ale i využívat energie naší hvězdy buď přímo, 
nebo zprostředkovaně pomocí přírodních procesů probíhajících v reálném čase.

Ideálem bioenergetiky je v podstatě uzavřený koloběh uhlíku, vodíku a kyslíku, který v příslušné fázi zachytává sluneční 
energii (fotosyntéza) a v příslušné fázi ji zase uvolňuje ku prospěchu a pohodlí lidstva. Principiálně je to vyřešené, 
necháme růst zelené rostliny a řasy, které kromě záření potřebují i oxid uhličitý a vodu. Ony nám syntetizují sacharidické 
a jiné vysokoenergetické sloučeniny a ty pak využijeme k méně (přímé spalování) či více (transformace na biopaliva) 
sofistikovanému uvolňování energie. Jenže nám pořád nějak nevycházejí pozitivně hmotově-energetická a ekonomická 
bilance.

Hlavními zástupci biopaliv jsou bioethanol a bioplyn (MEŘO (FAME), metylester řepkového oleje není fermentačního 
původu, byť se jedná o biopalivo). Ethanol se povinně přidával do automobilových benzínů už za první Republiky 
Československé. Byl to nejspíš výsledek tlaku zemědělské lobby, která potřebovala uplatnit zemědělské přebytky 
(podobnost čistě náhodná). V nedávné minulosti prováděli podobnou politiku velké zemědělské země, Brazílie, USA. 
Částečná náhrada benzínových paliv ethanolem či nověji butanolem má také příznivý dopad na čistotu spalin, ačkoli jsou 
tu i jisté technické nevýhody. Hlavní problém je však samotná neekonomičnost produkce bioethanolu – zde leží hlavní 
výzva, jak výrobní proces optimalizovat, jak využít odpadních surovin.

Výroba bioplynu se zatím s politicko-ekonomickými problémy tolik nepotýká, protože jde téměř výhradně o fermentační 
technologie postavené na využití odpadních organických surovin, zemědělských, průmyslových i komunálních. Výtěžnost 
anaerobních produkcí methanu a vodíku sice není velká (to ostatně u ethanolu také ne), ale bioplynové stanice se zpravidla 
samozásobují elektrickou energií a teplem a určitá část těchto produktů je využitelná v blízkém i  vzdálenějším okolí. 
V budoucnu bude třeba vyvinout nenákladné metody izolace čistých plynů, které bude možno lépe využívat (methan jako 
součást zemního plynu, vodík jako pohonné palivo a oxid uhličitý recyklovat do fotosyntézy).

Fermentační výroby mají bohatou minulost, jaké budou jejich zítřky? V ohledu tradičních potravinářských výrob jsou lidé 
velmi konzervativní. Lze tedy očekávat, že tomu tak bude i v budoucnu. V oblasti farmaceutické a medicínské leží vrcholy 
pravděpodobně teprve před námi. Co bylo včera fantazií, je dnes realitou a zítra to bude historie. Nu a v té energetice, 
tam asi nejvíce zasahuje neviditelná ruka trhu; dokud bude levnějších zdrojů, nikdo asi jen tak lidstvo nepřinutí přestat 
si podřezávat ekologickou větev.

Ing. Aleš Prell CSc., 

Biotechnologická hala, MBÚ, AVČR
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Fermentation production connects the tradition with future

The white biotechnology is the branch in the scope of modern biotechnologies serving for industry. It uses living material, e.g. 
microorganisms, as moulds, yeasts and bacteria. One of the basic processes used by the industrial biotechnologies is the 
fermentation. The fermentation in the original sense of word means an anaerobic degrading of sugars with the formation 
of carbon dioxide and other metabolites. Gradually, this designation was extended also to aerobic microbial processes during 
which a product comes into being. The growth of micro-organisms during the fermentation is designated as cultivation and 
together with fermentation processes it represents one of the basic pillars of modern bioprocesses.

The history of fermentation production starts in the prehistoric time; it is as old as the mankind, maybe even older. 
The  spontaneous occurrence of alcohol from the fruit and other juices in the nature is quite usual and a whole number 
of intoxicated animal species were observed starting by insects and ending by an elephant.

Many non-professionals connect the fermentation processes especially with the production of alcohol by anaerobic 
fermentation and subsequently with the production of alcoholic drinks. And they are right. The core of traditional fermentation 
technologies consists in alcohol technologies. The fermentation industry and the following business is, thanks to them, 
the source of not even negligible income of the state budget of many countries.

The anaerobic metabolic pathway is used for the fermentative production of alcohol, i.e. fermented spirit; this path leads from 
the simple saccharides up to ethanol and carbon dioxide acquiring a small amount of cellular energy. The originators of this 
process are usually yeast cells; the most successful species of them, Saccharomyces cerevisiae, was cultivated in a number 
of specialized strains during centuries. The production of alcoholic drinks has not changed a lot historically, but, technologies 
are modernized, become more effective and the range of tastes is wider. The number one in the world is the light lager 
of Pilsner type, malt whiskey and wine from grapes. It does not seem that this could change a lot in future. 

The man is living not only on alcohol. Also other microbial technologies areas are a part of the classical fermentation production, 
where the ability of the live cells is utilized to create useful metabolites and further biosynthetic products. They traditionally 
prevail in food industry, especially in milk and cheese production and moreover in the bakery industry (yeasts) having an even 
longer tradition than the fermentative production. No less traditional is the production of the fermented vinegar; a little younger 
is production of further organic acids usable in food industry (citric, lactic, gluconic, itaconic, tartaric, malic, fumaric etc., 
amino acids). The traditional microbial product is also glycerol or products of acetone-butanol anaerobic fermentation (ABE). 
Glycerol is, however, all the time the traditional product of the industry processing fats and the chemical production prevails 
for the mentioned solvents.

In the past, a great hope was associated with the microbial biomass, quickly growing source of proteins, bio-factors, vitamins 
of B group, ergosterol and phospholipids. At present, the production of microbial biomass, first of all the yeast biomass, 
is applied as the way of liquidation of some waste, source for the isolation of clean proteins and feed additives. Great hope 
is associated with the biomass of various artificially cultivated algae, be it as nutrition components or source of bio-factors.

One of the most modern procedures is the preparation of enzymes, lipids, pro-vitamins and vitamins, nutrition bio-factors, 
drugs, precursors for the subsequent chemical and other production. Here, GMO, genetically modified (micro)organisms, 
achieving higher yield, easier to cultivate and facilitating the following isolation and purification of pure products are used here 
quite often (see the animal biotechnologies).

White Biotechnology
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Bio-energetics – moreover green BT

An important topic of the last years is bioenergetics. The fact that most energy sources used by man on the Earth come 
from the Sun, leads us to the thesis that we should not only profit from the past, but also use the energy of our star directly 
or in intermediate way by means of the natural processes performed in real time.

The ideal of bio-energetics is in principle the closed circulation of carbon, hydrogen and oxygen, absorbing in the relevant 
phase the sun energy (photosynthesis) and releasing it in another phase to the benefit and comfort of mankind. It is solved 
as for principle, we leave growing green plants and algae, needing besides the radiation also carbon dioxide and water. They 
perform the synthesis of saccharidic and other highly energetic compounds and we use them for less (direct burning) or more 
(transformation to bio-fuel) sophisticated releasing energy. The problem is that the mass –energy and economic balances are 
still not positive.

The main representatives of bio-fuel are bioethanol and biogas (FAME, methyl-ester of rape oil is not of fermentation origin, 
although it is a bio-fuel). Ethanol was added obligatorily into the car petrol already during the first Czechoslovak Republic. 
It was probably the result of the pressure of the agricultural lobby which needed to exploit the agricultural surplus (accidental 
similarity). In the past, similar politics was performed by large agricultural countries like Brazil, USA. A partial replacement of the 
petrol fuel by ethanol or later on by butanol has also a positive impact on the purity of combustion products, although there are 
also certain technical disadvantages. The main problem, however, is the non-economical production of bio-ethanol – the main 
challenge is, how the production process should be optimized, how the waste raw materials may be utilized.

The biogas production does not struggle with the political and economic problems so much as these are exclusively fermentation 
technologies built on the utilization of waste organic raw materials, agricultural, industrial as well as communal ones. The yield 
of anaerobic production of methane and hydrogen is not high (in case of ethanol also not), but biogas stations are mostly 
self-suppliers of electrical energy as well as heat and a certain part of these products may be exploited in the near as well 
as more distant surroundings. In future, it will be necessary to develop not expensive methods for the isolation of pure gases 
to utilize them better (methane as part of the natural gas, hydrogen as driving fuel and carbon dioxide which can be recycled 
in photosynthesis).

The fermentation production has a rich past, how will be the future? Concerning traditional food production, the people are very 
conservative. The expectation is that the future will be similar. In the field of pharmacy and medicine, the peaks are probably 
lying before us. What was fantasy yesterday is reality today and will be the history tomorrow. The power engineering is regulated 
by the invisible hand of market at most; as long as cheaper sources are available, nobody is able to force the mankind to stop 
cutting the ecological branch under itself.

Ing. Aleš Prell CSc., 

Biotechnological Pilot-Plant, AVČR
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Mapa zobrazující zastoupení podniků v oboru 

Podnikatelskou činnost v oboru průmyslových biotechnologií 
můžete vyhledat v celkem 451 záznamech BTR 2012 databáze. 
Největší pozornost věnují české firmy vývoji bioprocesních technik 
(4.2) a biodiverzitě mikroorganismů ve výrobě (4.8.). Významnou 
většinou je v tomto oboru zastoupeno pivovarnictví a mlékárenství 
(4.9.). Nejmenší pozornost je naopak věnována mapování geonomu 
specifických bakterií a kvasinek (4.7.) a genovému inženýrství 
mikroorganismů (4.5.). 

Těžiště výzkumu a vývoje leží ve výzkumu enzymatických procesů 
(4.1.) a vývoji bioprocesních technik (4.2.).

Business activities in the field of industrial biotechnology you can 
search between 451 records. The largest attention pays Czech 
companies to the development of bioprocessing techniques 
(fermentation, immobilisation of biocatalysts (4.2) and biodiversity 
of microorganisms in production processes (4.8). Brewing, dairy 
and winery (4.9) represent the most important part in this field. 
To the contrary, little attention is devoted to genome mapping 
of specific bacterial and yeast genomes (4.7) and the genetic 
engineering of microorganisms and yeast (4.5).

The focus of R&D lies in the research of enzymatic processes (4.1) 
and the development of bioprocessing techniques (4.2).

Bílá biotechnologie
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DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, 
a.s.

DUP - družstvo Pelhřimov
DUP - družstvo Pelhřimov  

(Pivovar POUTNÍK)
DYNTEC PRO TEREZÍN s.r.o.
Ecoclean+ spol. s r.o.

ECOFLUID GROUP, s.r.o.
ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
Enantis, s.r.o.
ENVISAN-GEM, a. s.
Enzymo Plus s.r.o.
ESSENCE LINE, s.r.o.
EVECO, s. r. o.

EXBIO Praha, a.s.
FAVEA, spol. s r. o.
Ferring-Léčiva a.s.
GEN-TREND s.r.o.
GeneAge Technologies, a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.
Genex CZ, s.r.o.

Významní hráči na poli průmyslových BT Key players on the field of Industrial BT

Logo Název / Name Klíčová slova / Keywords

White BiotechnologyBílá biotechnologie

Mikrobiologický ústav AV 
ČR, v.v.i.

fyziologie, biochemie, genetika mikroorganizmů, molekulární 
biologie a mikrobiologie, studium mikrobních produktů

physiology, biochemistry, microbial genetics, molecular 
biology and microbiology, microbial products

Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie průmyslové BT
Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category of Industrial BT

Enantis, s.r.o.

LentiKat´s a.s.

poradenství a produkce, enzymové technologie, rekombi-
nantní proteiny, biokatalýza, biodegradace, biosenzory

imobilizace, fermentace, poradenství, enzymatická 
biokatalýza, čištění odpadních vod

immobilisation, fermentation, consultancy, enzymatic 
catalysis, wastewater treatment

consulting and production, enzyme technology, recombinant 
proteins, biocatalysis, bioremediation, biosensors

Cayman Pharma s.r.o.
prostaglandin, oxidativní stres, rakovina, kit, protilátka, lipid, 
enzym, eicosanoid, biomarker, cytokine

prostaglandin API, Assay Kits, Biochemicals, Cell signaling, 
Eicosanoids, Biomarkers, Cyclic Nukleotides
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Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie průmyslové BT
Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category of Industrial BT

Bílá biotechnologie

GENNET s.r.o.
Genomac International, s.r.o.
GENPROGRESS, s.r.o.
Gest, s.r.o.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Hana Mayerová 

rodinný pivovar Berounský medvěd
Holba a.s.
IMALAB s.r.o.
Imuno, s.r.o.
ITEST plus, s.r.o.
Jaroměřická mlékárna, a.s.
Jihomoravské pivovary, a.s.
Krakonoš, s.r.o.
KRD-obchodní společnost s.r.o.
Lasak s.r.o.
LentiKat´s a.s.
Lesaffre Česko, a.s.
Lonza Biotec, s.r.o.
MEGA a.s.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s.
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.

MILTRA B s.r.o.
Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o.
Mlékárna Česká Lípa, a.s.
Mlékárna Havlíčkův Brod, 

mlékárenské družstvo
Mlékárna Hlinsko, s.r.o.
Mlékárna Klatovy a. s.
Mlékárna Kopecký, s.r.o.
Mlékárna Kunín a.s.
Mlékárna Kyselovice, s.r.o.
MLÉKÁRNA Mariánské Lázně a.s.
Mlékárna Olešnice, RMD
Mlékárna Otinoves s.r.o.
Mlékárna Polná spol. s r.o.
Mlékárna Pragolaktos, a.s.
Mlékárna Švábenice, spol. s r.o.
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Mlékárna Varnsdorf spol. s r.o.
Mlékárna Všechovice, s.r.o.
MONSANTO ČR, s.r.o.
Moravian-Biotechnology, spol. s r.o.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
NEOKLAS, a.s.

OLMA, a.s.
Paluch - Hastík s.r.o.
Pardubický pivovar, a.s.
Pavlovín, spol. s r.o.
Pivo Praha, s.r.o.
PIVOVAR ADMIRÁL s.r.o.
Pivovar Broumov, s. r. o.
Pivovar City Center, spol. s r.o.
Pivovar Čechmánek s.r.o.
Pivovar Černá Hora, a.s.
Pivovar Dačický s.r.o.
Pivovar Dašice s.r.o.
Pivovar Dymáček, s.r.o.
Pivovar EGGENBERG, a. s.
Pivovar Ferdinand a.s.
Pivovar Groll a.s.
Pivovar Herold Březnice, a.s.
Pivovar HOLBA, a.s.
PIVOVAR HRDINA s.r.o. Libochovice
Pivovar Hubertus, a.s.
Pivovar Janáček, a.s.
Pivovar Jihlava, a.s.
Pivovar Kácov s.r.o.
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White Biotechnology

Pivovar Klášter, a.s.
PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF s.r.o.
PIVOVAR KRASLICE a.s.
Pivovar Litovel a.s.
Pivovar Louny, a.s.
PIVOVAR MORAVSKÝ ŽIŽKOV, s.r.o.
PIVOVAR NA RYCHTĚ, s.r.o.
Pivovar Nová Paka a.s.
Pivovar Nymburk, spol. s r.o.
Pivovar OSTROŽAN, s.r.o.
Pivovar Padochov s.r.o.
Pivovar Platan, a.s.
Pivovar Protivín, a.s.
Pivovar Říčany s.r.o.
PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
PIVOVAR Roudnice s.r.o.
Pivovar Rychtář, a.s.
Pivovar Svijany, a.s.
Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
Pivovar Zábřeh, s.r.o.
Pivovar ZUBR a.s.
PIVOVAR ZWETTLER CZ společnost 

s ručením omezeným

Pivovárek s.r.o.
Pivovary Lobkowicz, a.s.
Pivovary Staropramen a.s.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
PMS Přerov a.s.
PODKOVÁŇ, s.r.o.
PRIMÁTOR a.s.
PRONECO, s.r.o
PROTE, spol. s r.o.
Protean s.r.o.
Proteix s.r.o.
rEcoli spol. s r.o.
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Sanatorium PRONATAL
Sanatorium Repromeda, s.r.o.
Sedium RD s.r.o.
SEVAPHARMA a.s.
SITA CZ a.s.
Soare sekt a.s.
Spofa a.s.
Starobrno, a.s.
Starobrno, a.s.
Syngenta Czech s.r.o.

Šebesta, spol. s r.o.
Šlechtitelská stanice vinařská s.r.o. 

Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská 

Velké Pavlovice a.s.
Tanzberg Mikulov,a.s.
TEST-LINE, Clinical Diagnostics, 

spol. s r.o.
Teva Czech Industries s.r.o.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Top-Bio, s.r.o.
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
UNICA, spol. s r.o.
UNIVIT s.r.o.
VINIUM a.s.
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
VUAB Pharma a.s.
Vysočina Vyklantice, a.s.
ZEMCHEBA s.r.o.
Zentiva CZ s.r.o.
Znovín Znojmo, a.s.
Žatecký pivovar, spol. s r.o.
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RED BIOTECHNOLOGY

Biotechnologie v medicíně a farmacii / Medicine and Pharmacy Biotechnology
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Molekulární základy biotechnologie

Moderní molekulární biotechnologie navázaly v našich zemích na historickou tradici biotechnologií zejména v aplikacích 
potravinářského a medicínského výzkumu. Tradiční využití biomasy k výrobě nejrůznějších potravinových doplňků, 
vitaminů, růstových faktorů, pokročilé technologie kultivací mikroorganismů, bakterií, kvasinek a řas, kultivace 
živočišných buněk in vivo pro potřeby vývoje vakcín proti závažným infekčním nemocem virového či bakteriálního 
původu, výroba kultivačních médií, sér, specifických protilátek, výzkum a vývoj antiparazitárních vakcín, to je slavná 
minulost československé biotechnologie. Ta začala hned záhy po vzniku samostatného Československa počinem, 
jakým byla výstavba moderního Státního zdravotního ústavu v Praze ve 20. letech minulého století. V následující epoše 
socialistického Československa měly biotechnologie v mezích možností zelenou a to zejména díky ideologickému 
podtextu příkladné péče o zdraví člověka. Právě díky probíhajícímu souboji „Východ versus Západ“ v době studené 
války jsme vysokou kvalitou biologických a chemických věd v naší zemi dosahovali špičkových výsledků ve světové 
konkurenci. V tak prestižní oblasti jakými byl výzkum, vývoj a výroba vakcín proti infekčním nemocem jakými byly dětská 
poliomyelitida (Salkova a Sabinova vakcína a jejich unikátní plošná aplikace v dětské populaci), vakcína proti pravým 
neštovicím, která se významně zapsala do historie eradikace pravých neštovic a další významné vakcíny k prevenci 
závažných infekčních onemocnění dětí. U těchto úspěchů stál pokaždé Dimitrij Slonim, legenda československé 
virologie a odborník v oblasti výroby a technologie vakcín. Úspěšná léta československých biotechnologií pokud jde 
o imunologickou výrobu a výrobu vakcín jsou spojena s již neexistujícími institucemi, národními podniky Biogena, 
Výzkumný ústav imunologický, a Ústav sér a očkovacích látek (SEVAC). Zástupci těch, které v nové podobě pokračují 
úspěšně i po roce 1989, jsou Bioveta, a.s. a Biopharm - Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.

Byl to právě původní Ústav sér a očkovacích látek, národní podnik, a také Ústav molekulární genetiky a Mikrobiologický 
ústav Československé akademie věd, kde se rodily základy molekulárních biotechnologií v bývalém Československu. 
V 80. letech minulého století to byly zejména první kroky v technologii klonování genů v bakteriálním systému E. coli, 
vývoj vhodných vektorů, plasmidů a fágů, ale také klonování do eukaryotických systémů s využitím viru vakcinie coby 
vektoru. Dále pak produkce nezbytných enzymů, endonukleáz, restrikčních endonukleáz ještě v éře před revoluční 
technologií molekulového klonování pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce). 

Významným příspěvkem tehdejšímu pokroku v biotechnologiích bylo úspěšné dokončení sekvenční analýzy genomu 
malého bakteriálního viru, fágu PZQ (zařadili jsme se tak mezi evropské země, kde byl poprvé osekvenován nějaký 
kompletní genom) a současně se československá věda v závěru 80. let vytáhla dalším kouskem. Tím bylo úspěšné 
klonování umělého genu pro peptidový neurohormon člověka v E. coli a příprava jeho rekombinantní formy. Oba zmíněné 
úspěchy spatřily světlo světa v laboratoři Václava Pačese v Ústavu molekulární genetiky ČSAV. 

Červená biotechnologie
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Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
vedoucí Laboratoře molekulární ekologie vektorů a patogenů, 
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Jinou oblastí biotechnologií, která má u nás historickou tradici je hybridomová technologie vývoje a výroby mono-
klonálních protilátek pro diagnostické účely (výzkum, klinická laboratorní diagnostika) a terapeutické postupy 
(´humanizované protilátky´) při tzv. biologické terapii zejména nádorových onemocnění. Byla to právě obě zmíněná 
pracoviště, Ústav sér a očkovacích látek a Ústav molekulární genetiky AV kde se krátce po objevu a zveřejnění 
hybridové technologie k přípravě monoklonálních protilátek nositeli Nobelovy ceny G. Kohlerem a C. Milsteinem 
podařilo zavést produkci vybraných monoklonálních protilátek jako diagnostických nástrojů pro rychlou laboratorní 
diagnostiku antigenních markerů některých závažných onemocnění člověka a zvířat. 

Sjednocením možností molekulových nástrojů analýzy genomu a exprese genů (enzymové nástroje - endonuleázy, 
polymerázy, ligázy, transkripční faktory) a mapování antigenních determinant (epitopů), pomocí monoklonálních protilátek 
a systematické práce v metodologických otázkách molekulární biotechnologie, vznikly v původním Československu 
jedinečné předpoklady pro dynamický rozvoj molekulárních biotechnologií. V naší moderní éře označované ´OMICS´, 
která využívá k integraci a interpretaci rozsáhlých databázových souborů sekvenčních údajů vysoce účinných postupů 
bioinformatiky a strukturní a systémové biologie; máme tedy na čem stavět!
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Molecular foundations of biotechnology

In our countries, modern molecular biotechnologies follow the historical tradition of biotechnologies, especially in the 
applications of the food and medicine research. The traditional utilization of the biomass for the production of various 
nutritional supplements, vitamins, growth factors, advanced technology for cultivation of micro-organisms, bacteria, yeasts 
and algae, cultivation of animal cells in vivo for the needs of vaccines development against serious infectious diseases 
of the virus and bacteria origin, the production of cultivation media, sera, specific antibodies, research and development 
of antiparasitary vaccines, this is the famous past of the Czechoslovak biotechnology. It started immediately after the 
establishment of the independent Czechoslovakia by the construction of the modern National Institute of Public Health 
in Prague in the 1920´s of the past century. In the following era of the socialistic Czechoslovakia, biotechnologies were 
given the green light especially thanks to the ideological subtext of the exemplary care for the health of man. Even thanks 
to the fight „East versus West“ in the time of the Cold War, we achieved the top results in the world competition by the high 
quality of the biological and chemical sciences in our country; in such a prestigious field as the research, development and 
production of vaccines against the infectious diseases as was the child poliomyelitis (Sak’s and Sabin’s vaccine and their 
unique global application in the children population), vaccine against variola, which played a significant part in the history 
of eradication of variola and additional important vaccines for the prevention of serious infectious diseases of children. 
The success of vaccines was, among others, the merit of Dimitrij Slonim, legendary physician, virologist and expert in the 
field of production and technology of vaccines. The successful years of the Czechoslovak biotechnologies, particularly 
the immunological production and production of vaccines are associated with institutions not existing any more: Biogena, 
Immunological Research Institute, Institute of Sera and Vaccines (SEVAC). Enterprises continuing successfully their 
activity also after 1989 are Bioveta, a.s. and Biopharm – Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs, a.s.

It was even the original Institute of Sera and Vaccines, national enterprise in the former Czechoslovakia, but also the 
Institute of Molecular Genetics and the Microbiological Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, where the 
foundations of the molecular biotechnologies in the former Czechoslovakia were laid. In the 1980´s of the last century, 
the first steps in the technology of the molecular cloning of genes in the bacterial system of E. coli, in the development of 
suitable vectors, plasmids and phages were made, as well as in the cloning into the eukaryotic systems utilizing the virus 
of vaccinia as vector. It followed the production of necessary enzymes, endonucleases, restriction endonucleases in the 
era before the revolution technology of the molecular cloning by means of PCR (polymerase chain reaction). 

An important contribution to the then progress in biotechnologies was the successful completion of the sequential 
genome analysis of a small bacterial virus, PZQ phage (we became one of the European institutes where the completed 
virus genome was sequenced for the first time) and simultaneously the Czechoslovak science achieved another success 
in the late 80ies. It was successful cloning of gene for the peptide neurohormon of man (enkephalin) in E. coli. Both 
mentioned successful cases were implemented in the laboratory of Václav Pačes in the Institute of Molecular Genetics 
of the CAS, v.v.i.

Red Biotechnology
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Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Rector of the University of South Bohemia in České Budějovice,
head of the Laboratory of molecular ecology of vectors and pathogens, 
Biology centre AS CR, v.v.i.

Another field of biotechnologies with a historical tradition in our country is the hybridoma technology of development 
and production of monoclonal antibodies for the diagnostic purposes (research, clinical laboratory diagnostics) and 
therapeutic procedures (´humanized antibodies´), the so-called biological therapy of especially tumorous diseases. At the 
both mentioned institutes, Institute for Sera and Inoculants and the Institute of Molecular Genetics of the CAS, v.v.i., where 
it succeeded shortly after the discovery and publication of the hybrid technology for preparing the monoclonal antibodies 
by the Nobel prize winners Kohler and Milstein, to introduce the high level production of selected monoclonal antibodies 
as diagnostic instruments for the quick laboratory diagnostics of important antigenic markers of some important diseases 
of man and animals. 

In the former Czechoslovakia, unique preconditions for the dynamic development of molecular biotechnologies were 
created by unification of possibilities of the molecular tools for genome analysis and genes expression (enzyme tools 
– endonuclease, polymerase, ligase, transcription factors) and mapping antigenic determinants (epitopes) by means 
of  monoclonal antibodies and systematic work in the methodological issues of the molecular biotechnology. In our 
modern era designated as ´OMICS´, using for integration and interpretation of extensive database files of sequence 
data highly effective bioinformatics procedures as well as procedures of structure and system biology; we have a good 
foundations to built on!
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Mapa zobrazující zastoupení podniků v oboru 

Podnikatelskou činnost v biotechnologii v medicíně a farmacii 
můžete vyhledat v celkem 217 záznamech BTR 2012 databáze. 
Největší pozornost věnují české firmy imunologii a vakcinologii 
(5.4.) a studiu struktury a funkce biomolekul (5.3.)

Těžiště výzkumu a vývoje leží v imunologii a vakcinologii (5.4.), 
studiu struktury a funkce biomolekul (5.3.) a biofarmacii (5.1.).

Business activities in the field of biotechnology in medicine and pharmacy, 
you can search between 217 records. The largest attention pays Czech 
companies to immunology, therapeutic and diagnostic antibodies, 
vaccinology (5.4) and structure and function of biomolecules (5.3)

The focus of R&D lies immunology, therapeutic and diagnostic 
antibodies, vaccinology (5.4), structure and function of biomolecules (5.3) 
and genomics in drug discovery (5.1).

Červená biotechnologie
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Významní hráči na poli medicíny a farmacie Key players on the field of Medicine and Pharmacy BT

Logo Název / Name Klíčová slova / Keywords

Enantis, s.r.o.

SAFIBRA, s.r.o.

poradenství a produkce, enzymové technologie, rekombi-
nantní proteiny, biokatalýza, biodegradace, biosenzory

laboratoř, výzkum a vývoj

Cayman Pharma s.r.o.
prostaglandin, oxidativní stres, rakovina, kit, protilátka, lipid, 
enzym, eicosanoid, biomarker, cytokine

Red biotechnologyČervená biotechnologie

Mikrobiologický ústav AV 
ČR, v.v.i.

SurfaceTreat, a.s.

fyziologie, biochemie, genetika mikroorganizmů, molekulární biologie 
a molekulární mikrobiologie, studium mikrobních produktů a jejich tvorby

plazmové, povrchové úpravy

physiology, biochemistry, microbial genetics, molecular biology and 
molecular microbiology, microbial products and their creation

plasma surface treatment

GEN-TREND s.r.o.
molekulární biologie, analýza, diagnostika, rekombinantní 
protein

molecular biology, analysis, diagnostics, recombinant 
protein

laboratory, research, development

consulting and production, enzyme technology, recombinant 
proteins, biocatalysis, bioremediation, biosensors

prostaglandin API, Assay Kits, Biochemicals, Cell signaling, 
Eicosanoids, Biomarkers, Cyclic Nukleotides, Cytokines
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Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie BT v medicíně a farmacii

Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category of Medicine and Pharmacy BT

4research s.r.o.
AB Pharma s.r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
ADM, a.s.
ALS Czech Republic, s.r.o.
Amgen s.r.o.
Apronex s.r.o.
ArtiCell, s.r.o.
ASCO-MED,spol. s r.o.
Ascoprot Biotech, s.r.o.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
ATYPO spol. s r.o.
BAXTER CZECH spol. s r.o.
Bayer s.r.o.
Bio Agens Research and Development - 

BARD, s.r.o.
BioApex s.r.o.
Biocytolab s.r.o.
Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.
BioInova, s.r.o.
Biologicals s.r.o.
BIOMEDICA ČS, s.r.o.
BioPatterns s.r.o.
BioTest s.r.o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Bioveta, a.s.
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
Cancer Tech s.r.o.
Cayman Pharma s.r.o.
CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS s.r.o.
Clonestar Peptide Services s.r.o.
Contipro Biotech s.r.o.
Contipro Group s.r.o
Contipro Pharma a.s.
Cryo-Save CZ, s.r.o.
Desitin Pharma spol. s r.o.

DYNTEC PRO TEREZÍN s.r.o.
ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
Enantis, s.r.o.
EponaCell s.r.o.
ESSENCE LINE, s.r.o.
EXBIO Olomouc s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
FARMAK, a.s.
FAVEA, spol. s r. o.
Ferring-Léčiva a.s.
Forenzní DNA Servis s.r.o.
GEN-TREND s.r.o.
GeneAge Technologies, a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.
GeneTiCA s.r.o.
Genex CZ, s.r.o.
GENNET s.r.o.
Genomac International, s.r.o.
GENPROGRESS, s.r.o.
Gest, s.r.o.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
IMALAB s.r.o.
IMALAB s.r.o.
IMMUNOTECH a.s.
IMUNA CZ s.r.o.
Imuno, s.r.o.
ImunomedicA, a.s.
ImunoSantana, spol. s r.o.
ITEST plus, s.r.o.
LACOMED, spol. s r.o.
LAMGen s.r.o.
Lasak s.r.o.
Lonza Biotec, s.r.o.
Lunaria s.r.o.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Moravian-Biotechnology, spol. s r.o.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
OlChemIm spol.s r.o.
PolyPeptide Laboratories, spol s.r.o.
Protean s.r.o.
Proteix s.r.o.
QUINTA-ANALYTICA s.r.o.
RADANAL s.r.o.
rEcoli spol. s r.o.
Roche s.r.o.
SAFIBRA, s.r.o.
Sanatorium PRONATAL
Sanatorium Repromeda, s.r.o.
Scotta s.r.o.
Sedium RD s.r.o.
SERVIER s.r.o.
SEVAPHARMA a.s.
SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o
Sindat Group s.r.o.
Sotio a.s.
Spofa a.s.
Starobrno, a.s.
SurfaceTreat, a.s.
synlab czech s.r.o.
TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r.o.
Teva Czech Industries s.r.o.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Top-Bio, s.r.o.
UNICA, spol. s r.o.
UNIVIT s.r.o.
Viameda s.r.o.
VIDIA spol. s r.o.
Vodní zdroje Holešov, a.s.
VUAB Pharma a.s.
Zentiva CZ s.r.o.

Červená biotechnologie
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Mapa zobrazující zastoupení podniků v oboru 

Podnikatelskou činnost v diagnostice a bioinformatice můžete 
vyhledat v celkem 111 záznamech BTR 2012 databáze. Největší 
pozornost věnují české firmy syntéze peptidů, konjugátů 
a oligonukleotidů (6.2.) a DNA diagnostice (6.3.) nejméně 
naopak aplikacím biologických postupů pro technické aplikace 
informačních procesů.

Těžiště výzkumu a vývoje leží v metodách analýzy genomem 
(6.5.) a DNA diagnostice (6.3.).

Business activities in the field of diagnosis and bioinformatics you 
can search between 111 records. The largest attention pays Czech 
companies to peptides, conjugates, oligonucleotides synthesis 
(6.2) and DNA diagnostics (6.3). To the contrary, little attention 
is devoted, application of biological processes for industrial 
applications of information processes (6.7).

The focus of R&D lies in genome analysing techniques (6.5) 
and DNA diagnostics (6.3).

Červená biotechnologie
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4research s.r.o.
AB Pharma s.r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
Apronex s.r.o.
ArtiCell, s.r.o.
Ascoprot Biotech, s.r.o.
ATYPO spol. s r.o.
BAXTER CZECH spol. s r.o.
BIO-RAD spol.s r.o.
BioApex s.r.o.

Biocytolab s.r.o.
BioInova, s.r.o.
Biologicals s.r.o.
BIOMEDICA, spol. s r. o.
BioPatterns s.r.o.
Biopreparáty spol. s r.o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Bioveta, a.s.
BVT Technologies, a.s.
Cayman Pharma s.r.o.

CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS s.r.o.
CEPHA s.r.o.
Clonestar Peptide Services s.r.o.
Contipro Biotech s.r.o.
Desitin Pharma spol. s r.o.
DYNTEC PRO TEREZÍN s.r.o.
ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
Enantis, s.r.o.
ESSENCE LINE, s.r.o.
EXBIO Olomouc s.r.o.

Významní hráči na poli diagnostiky a bioinformatiky Key players on the field of Diagnosis and Bioinformatics BT

Logo Název / Name Klíčová slova / Keywords

SAFIBRA, s.r.o.

Red biotechnologyČervená biotechnologie

Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie diagnostika a bioinformatika

Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category of Diagnostics and Bioinformatics BT

GEN-TREND s.r.o.
molekulární biologie, analýza, diagnostika, rekombinantní 
protein

molecular biology, analysis, diagnostics, recombinant 
protein

Cayman Pharma s.r.o.
prostaglandin, oxidativní stres, rakovina, kit, protilátka, lipid, 
enzym, eicosanoid, biomarker, cytokine

prostaglandin API, Assay Kits, Biochemicals, Cell signaling, 
Eicosanoids, Biomarkers, Cyclic Nukleotides

Enantis, s.r.o.

poradenství a produkce, enzymové technologie, rekombi-
nantní proteiny, biokatalýza, biodegradace, biosenzory

consulting and production, enzyme technology, recombinant 
proteins, biocatalysis, bioremediation, biosensors

laboratoř, výzkum a vývoj

laboratory, research, development
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EXBIO Praha, a.s.
Ferring-Léčiva a.s.
Forenzní DNA Servis s.r.o.
GEN-TREND s.r.o.
GeneAge Technologies, a.s.
GeneProof a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.
GeneTiCA s.r.o.
Genex CZ, s.r.o.
GENNET s.r.o.
Genomac International, s.r.o.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
HemaLab s.r.o.
IMALAB s.r.o.

ITEST plus, s.r.o.
LACOMED, spol. s r.o.
LAMGen s.r.o.
Lonza Biotec, s.r.o.
Lunaria s.r.o.
Microarray Core Facility
MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
Nanomedic a.s.
PolyPeptide Laboratories, spol s.r.o.
Protean s.r.o.
Proteix s.r.o.
RADANAL s.r.o.
rEcoli spol. s r.o.
Roche s.r.o.

SAFIBRA, s.r.o.
Sanatorium PRONATAL
Sanatorium Repromeda, s.r.o.
Scotta s.r.o.
Sedium RD s.r.o.
Sindat Group s.r.o.
Sotio a.s.
Spofa a.s.
Syngenta Czech s.r.o.
synlab czech s.r.o.
TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r.o.
Teva Czech Industries s.r.o.
Viameda s.r.o.
VUAB Pharma a.s.

Červená biotechnologie
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Významní hráči na poli dodavatelé služeb / materiálu Key players on the field of Biotech Service / Material Suppliers

Logo Název / Name Klíčová slova / Keywords

Enantis, s.r.o.

LAB MARK a.s.

O.K. SERVIS BioPro, 
s.r.o.

SAFIBRA, s.r.o.

poradenství a produkce, enzymové technologie, rekombi-
nantní proteiny, biokatalýza, biodegradace, biosenzory

prostaglandin, oxidativní stres, rakovina, kit, protilátka, lipid, 
enzym, eicosanoid, biomarker, cytokine

produkty pro klinické laboratoře i výzkumná pracoviště, 
distribuce

laboratorní přístroje, laboratorní diagnostika

laboratoř, výzkum a vývoj

Cayman Pharma s.r.o.

Dodavatelé služeb / materiálu

LentiKat´s a.s.

ECO trend s.r.o.

MycoLab s.r.o.

SurfaceTreat, a.s.

imobilizace, fermentace, poradenství, enzymatická 
biokatalýza, čištění odpadních vod

poradenství, ochrana rostlin

plazmové, povrchové úpravy

consultancy, plant protection

plasma surface treatment

ekologické služby, obnovitelné zdroje energie, poradenství

environmental services, renewable energy, consulting

immobilisation, fermentation, consultancy, enzymatic 
catalysis, wastewater treatment

laboratory, research, development

laboratory instruments, laboratory diagnostics

laboratory instruments, reagents and laboratory plastics, 
distribution

consulting and production, enzyme technology, recombi-
nant proteins, biocatalysis, bioremediation, biosensors

prostaglandin API, Assay Kits, Biochemicals, Cell signaling, 
Eicosanoids, Biomarkers, Cyclic Nukleotides, Cytokines
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4research s.r.o.
A.S.A., spol. s r.o.
AB Pharma s.r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
Abess s.r.o.
ADW HOLDING, a.s.
AECOM CZ s.r.o.
AeskuLab Holding, s.r.o.
AGRA GROUP a.s.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
AGRO - EKO spol. s r.o.
AGRO - Měřín, a.s.
AGRO-LA, spol. s r.o.
AGROINTEG s.r.o.
Agrolab spol. s r. o.
Agropodnik, a.s. Valašské Meziříčí
AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava
Agrotest fyto, s.r.o.
Agrotrial, s.r.o.
Alchimica s.r.o.
ALFA SYSTEM, s.r.o.
ALGO spol. s r. o.
Alltechnology C.Z. s.r.o.
AlphaBio EcoService, s.r.o.
ALS Czech Republic, s.r.o.
AMPELOS, šlechtitelská stanice vinařská 

Znojmo, a. s.
AnLab, s.r.o.
APR spol. s r.o.
Apronex s.r.o.
Aqua-Eco-Terra
Aquatest a.s.
ARTEZIS s.r.o.
ArtiCell, s.r.o.
ASCO-MED,spol. s r.o.
Ascoprot Biotech, s.r.o.

ASIO, spol. s r.o.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
ATE CR, a.s.
BAG med. AG
BCS Engineering a.s.
BEJO Bohemia, s.r.o.
BIO-GEO-EKO, spol. s r.o.
BIO-RAD spol.s r.o.
Bioanalytika CZ, s.r.o.
BioApex s.r.o.
Bioclar CZ, s.r.o.
Biocytolab s.r.o.
Biodegradace s.r.o.
BIOGAS TECHNOLOGY a.s.
Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.
BioInova, s.r.o.
BIOLOGICA s.r.o.
Biologicals s.r.o.
BIOMEDICA ČS, s.r.o.
BIOMEDICA, spol. s r. o.
BioPatterns s.r.o.
BIOPROFIT s.r.o.
BIOPROSPECT spol. s r.o.
BIOSENZOR MEDICAL, spol. s r.o.
BIOSTER, a.s.
BioTech a.s.
Biotechnologie o.p.s.
BioTest s.r.o.
BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o.
BIOTRADE s.r.o.
BIOWA s.r.o.
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
BOVET, akciová společnost Sloupnice
BTG Central Group s.r.o.
Cancer Tech s.r.o.
CELIO a.s.

CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS s.r.o.
CEPHA s.r.o.
Chemicor s.r.o.
Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o.
CONSYGEN CZ s.r.o.
Contipro Group s.r.o
Contipro Pharma a.s.
Cryo Tech, s.r.o.
Cryo-Save CZ, s.r.o.
CZ BIJO a.s.
Česká PIC s.r.o.
DEKONTA, a.s.
Desitin Pharma spol. s r.o.
Ditana, spol. s r.o.
DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o.
ECO trend s.r.o.
ECOFLUID GROUP, s.r.o.
Ecological Consulting, a.s.
ECOM, spol. s r.o.
ECP a.s.
EGIS Praha, spol. s r.o.
EKO - BIO, s.r.o.
EKODENDRA s.r.o.
EkoINPROS, spol. s r.o.
Ekoinvest Sokolov, spol. s r.o.
EKONA, spol. s r.o.
EKORA s.r.o.
ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
EMPLA AG s.r.o.
ENACON s.r.o.
Enantis, s.r.o.
ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
ENVIRONMENT COMMERCE CZ, s.r.o.
ENVISAN-GEM, a. s.
EnviTec Biogas
EponaCell s.r.o.

Biotech Service / Material Suppliers 
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EPS, s.r.o.
ESET, spol. s r.o.
ESSENCE LINE, s.r.o.
Europlant šlechtitelská spol. s r.o.
EVECO, s. r. o.
Farma Morava, spol. s r. o.
Ferring-Léčiva a.s.
FLORTEST, spol. s r.o.
Forenzní DNA Servis s.r.o.
FORTEX - AGS, a.s.
G-servis Praha, spol. s r.o.
GEN-TREND s.r.o.
GeneAge Technologies, a.s.
GeneTiCA s.r.o.
Genex CZ, s.r.o.
GENNET s.r.o.
Genomac International, s.r.o.
GENPROGRESS, s.r.o.
Gest, s.r.o.
GESTA a.s. Rynoltice
GHE, a.s.
GIP Energy a.s.
GORO, spol. s r.o
HemaLab s.r.o.
i2LResearch Ltd
IMALAB s.r.o.
IMUNA CZ s.r.o.
Imuno, s.r.o.
ImunoSantana, spol. s r.o.
Ing. Petr Hajduček - UNIPLANT dřevin
ITEST plus, s.r.o.
J.V. sdružení - Jiří Vatka
JHS Laboratory, s.r.o
Kaiser servis, spol. s r.o.
KLIO PRAHA INC, spol. s r.o.
KONFIRM, spol. s r.o
KWS OSIVA s.r.o.
LABICOM s.r.o.
Laboratory Imaging, spol. s r.o.
LABOSERV s.r.o.
LABTECH s.r.o.

LAMGen s.r.o.
Lasak s.r.o.
Lékařské laboratoře Praha
LentiKat´s a.s.
LINEQ s.r.o.
LITOLAB, spol. s r. o.
Lonza Biotec, s.r.o.
Lunaria s.r.o.
MeDiLa spol. s r.o.
MEGA a.s.
MERCED a.s
MERCI, s.r.o.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Microarray Core Facility
MikroChem LKT spol. s r.o
Moravian-Biotechnology, spol. s r.o.
MT-ENERGIE Česká republika s.r.o.
MycoLab s.r.o.
NEOKLAS, a.s.
Nybro, s.r.o.
OLMA, a.s.
OPTING servis, s.r.o.
Paluch - Hastík s.r.o.
PATOK, a.s.
Pavlovín, spol. s r.o.
PENT, a.s.
Pharmakl spol.s r.o.
PLEMDAT, s.r.o.
PLEMKO s.r.o.
PolyPeptide Laboratories, spol s.r.o.
Pragolab s.r.o.
Příkosická zemědělská a.s.
PRONECO, s.r.o
PROTE, spol. s r.o.
Protean s.r.o.
Purum s.r.o.
RADANAL s.r.o.
rEcoli spol. s r.o.
REGOM INSTRUMENTS, s.r.o.
Řepařský institut Semčice, spol. s r.o.
REPROGEN, a. s.

RNDr. Vladimír Kožíšek
RUMPOLD s. r. o.
S.O.S. Skalice n. Svit., s.r.o.
Saatbau Linz Česká republika spol. s r.o.
SAATEN - UNION CZ s.r.o.
SAFIBRA, s.r.o.
SAKOL - ekotechnologie, spol.s r.o.
Sanatorium PRONATAL
Sanatorium Repromeda, s.r.o.
Sativa Keřkov, a.s.
Schoeller instruments, s.r.o.
Schoeller Pharma Praha s.r.o.
Scientific Instruments Brno, spol. s r.o.
Scintila, s. r. o.
Scotta s.r.o.
Sedium RD s.r.o.
SEED SERVICE s.r.o.
Selekta Pacov, a.s.
SELGEN, a. s.
SEMO a.s.
SEMPRA Litoměřice s.r.o.
SEPARA spol. s r.o.
SEVAPHARMA a.s.
SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o
Sindat Group s.r.o.
SIPOCH, spol. s r.o.
SITA CZ a.s.
Soare sekt a.s.
Sotio a.s.
SOUFFLET AGRO a.s.
Spofa a.s.
STAPRO s.r.o.
SVEC - CONSULTING s.r.o.
Syngenta Czech s.r.o.
synlab czech s.r.o.
Šebesta, spol. s r.o.
Šlechtitelská stanice vinařská s.r.o. 

Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská Velké 

Pavlovice a.s.
Tanzberg Mikulov,a.s.
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Tekro, spol. s r.o.
TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r.o.
Teva Czech Industries s.r.o.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.
TOCOEN, s.r.o.
TOMWOOD, s.r.o.

UNICA, spol. s r.o.
VENTURA-VENKOV s.r.o.
Viameda s.r.o.
VIDIA spol. s r.o.
VINIUM a.s.
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
VUAB Pharma a.s.
VWS MEMSEP, spol. s r.o.
Vysočina Vyklantice, a.s.
WELTEC Biopower ME s.r.o.
Zentiva CZ s.r.o.
Znovín Znojmo, a.s.

1-CUBE, s.r.o.
Abbott Laboratories, s.r.o.
Abess s.r.o.
ABS cz s.r.o.
ADM, a.s.
ADW HOLDING, a.s.
AGRA GROUP a.s.
Agriferm s.r.o.
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
AGRO - EKO spol. s r.o.
AGRO - Měřín, a.s.
Agro BIO Rokycany
Agro Ž.A.D. a.s.
AGRO-LA, spol. s r.o.
AGROBAC s.r.o.
AgroBio Opava, s.r.o.
AGROCHEMA, družstvo
AGROCHEMIE, spol. s r.o.
Agrofert Holding a.s.
AGROFINAL spol. s r.o.
AGROINTEG s.r.o.
AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.
AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava

Agrospol Velká Bystřice s.r.o.
Agrotest fyto, s.r.o.
Agrotrial, s.r.o.
Alchimica s.r.o.
AMEDIS, spol. s r.o.
Amerex PRAHA, spol. s r.o.
Amgen s.r.o.
AMPELOS, šlechtitelská stanice vinařská 

Znojmo, a. s.
AMR Amaranth a.s.
AMV technics s.r.o.
ANALYTIKA, Váhy a vážní systémy s.r.o.
AnLab, s.r.o.
AP Czech, s.r.o.
APR spol. s r.o.
Apronex s.r.o.
Aqua Osmotic
AROS - osiva, s.r.o.
ARSENAL - MIKROSKOPY s.r.o.
ASCO-MED,spol. s r.o.
Ascoprot Biotech, s.r.o.
ATOMVET s.r.o.
ATYPO spol. s r.o.

B.P.MEDICAL spol. s r.o.
Bangco s.r.o.
BARIA s.r.o.
BAS Rudice, spol. s r.o.
BASF spol. s r.o.
BAXTER CZECH spol. s r.o.
Bayer s.r.o.
BDL Czech Republic s.r.o.
BEJO Bohemia, s.r.o.
Bentley Czech s.r.o.
Bio Agens Research and Development - 

BARD, s.r.o.
Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.
BIO-GEO-EKO, spol. s r.o.
BIO-RAD spol.s r.o.
Biocel Paskov a.s.
Biocont Laboratory , spol. s r.o.
Biodegradace s.r.o.
BIOFERM CZ, spol. s r.o.
BIOGAS TECHNOLOGY a.s.
BIOGEN PRAHA, s.r.o.
BioInova, s.r.o.
Biologicals s.r.o.

Abecední seznam podniků zařazených v databázi BTR 2012 v rámci kategorie dodavatelé služeb

Alphabetical list of companies listed in BTR 2012 - Category of Biotech Service Suppliers
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BIOMEDICA ČS, s.r.o.
BIOMEDICA, spol. s r. o.
Biophys, spol. s r.o.
Biopreparáty spol. s r.o.
BIOPROFIT s.r.o.
BIOSENZOR MEDICAL, spol. s r.o.
BIOSTER, a.s.
BioTech a.s.
Biotech progress a.s.
BIOTIKA BOHEMIA spol. s r.o.
BIOTRADE s.r.o.
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Bioveta, a.s.
BIOWA s.r.o.
BlaVo Chemicals s.r.o
BMT, s.r.o.
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
Bohemia Regent, a.s.
BOHEMILK, a.s.
BONAPOL, a.s.
Budějovický Budvar, n.p.
BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.
Bulgaricus
BVT Technologies, a.s.
Cayman Pharma s.r.o.
CEZEA - šlechtitelská stanice, a.s.
CHEMAPEST, s.r.o.
Chemicor s.r.o.
Chemos CZ, s.r.o.
Chmelařský institut s.r.o.
Choceňská mlékárna s.r.o.
CHOVSERVIS a.s.
Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o.
Chromservis s.r.o.
CHROMSPEC spol. s r.o.
Clonestar Peptide Services s.r.o.
Contipro Biotech s.r.o.
Contipro Group s.r.o
Cryo Tech, s.r.o.
CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY, 

a.s.

Česká PIC s.r.o.
České vinařství Chrámce s.r.o.
DEKONTA, a.s.
DELACON Biotechnik ČR, spol. s r. o.
Desitin Pharma spol. s r.o.
Dialab spol. s r.o.
DIONE spol. s r.o.
Ditana, spol. s r.o.
DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice, s.r.o.
Donauchem, spol. s r. o.
DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, 

a.s.
DUP - družstvo Pelhřimov
DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o.
DYNTEC PRO TEREZÍN s.r.o.
East Port Praha s.r.o.
Ecoclean+ spol. s r.o.
ECOFLUID GROUP, s.r.o.
ECOLAB Znojmo, spol. s r.o.
ECOM, spol. s r.o.
EGIS Praha, spol. s r.o.
EKONA, spol. s r.o.
Ekoplanet s.r.o.
EKOPORT - export-import s.r.o.
EKOSILT, s.r.o.
EKOSYSTEM spol. s r.o.
ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
ELITA semenářská, a.s.
Enantis, s.r.o.
ENVISAN-GEM, a. s.
Enzymo Plus s.r.o.
EPS, s.r.o.
Europlant šlechtitelská spol. s r.o.
EVECO, s. r. o.
EXBIO Olomouc s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.
Farma Morava, spol. s r. o.
FARMAK, a.s.
FAVEA, spol. s r. o.
Fisher Scientific, s.r.o.
Francotcheque Agricole, spol. s r.o.

GEN-TREND s.r.o.
GeneProof a.s.
GENERI BIOTECH s.r.o.
GeneTiCA s.r.o.
GENPROGRESS, s.r.o.
GENSEMEX, a.s.
GlaxoSmithKline, s.r.o.
GORO, spol. s r.o
Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
GRYF HB, spol. s r.o.
Hana Mayerová rodinný pivovar Berounský 

medvěd
Hanácká osiva, s.r.o.
HPST, s.r.o.
IMMUNOTECH a.s.
IMUNA CZ s.r.o.
ImunomedicA, a.s.
ImunoSantana, spol. s r.o.
Ing. Milena Španělová - SPINCHEM
Ing. Petr Hajduček - UNIPLANT dřevin
Ing. Petr Švec - PENTA
INGOS s.r.o.
INSET spol. s r.o.
IntellMed s.r.o.
INTIMEX s. r. o.
J. HRADECKÝ, spol. s r.o.
J.V. sdružení - Jiří Vatka
Jaroměřická mlékárna, a.s.
JH AGROCOM, spol. s r.o.
JHS Laboratory, s.r.o
Jihomoravské pivovary, a.s.
KAITRADE, spol. s r.o.
Krakonoš, s.r.o.
KRD-obchodní společnost s.r.o.
LAB MARK a.s.
LABICOM s.r.o.
LABIMEX CZ, s.r.o.
LABINA, spol. s.r.o.
LABIO a.s.
LABO - MS, spol. s r. o.
Labor - Komplet, s.r.o.
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Laboratory Imaging, spol. s r.o.
LABOSERV s.r.o.
LABOX spol. s r.o.
LABTECH s.r.o.
LACOMED, spol. s r.o.
LAMBDA CZ, s.r.o.
LAMGen s.r.o.
Lasak s.r.o.
Lékařské laboratoře Praha
Lesaffre Česko, a.s.
LIBERA, Ing. Blanka Uheríková
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
LINEQ s.r.o.
LITOLAB, spol. s r. o.
Lonza Biotec, s.r.o.
LOVELA Terezín s.r.o.
Lovochemie, a.s.
Lunaria s.r.o.
M.G.P. spol. s r. o.
Maneko, spol. s r.o.
Mar-Con s.r.o.
MARTES
MEDESA s.r.o
Medisco Praha, s.r.o.
MERCI, s.r.o.
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Merck spol. s r.o.
MERKAT spol. s r. o.
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s.
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.
Metrohm Česká republika s.r.o.
Mettler - Toledo, s.r.o.
MIKRO, spol.s r.o.
MILTRA B s.r.o.
Mitiska Koexflor
MIX, spol. s r.o.
MJM Litovel, a.s.
Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o.
Mlékárna Česká Lípa, a.s.
Mlékárna Havlíčkův Brod, mlékárenské 

družstvo

Mlékárna Hlinsko, s.r.o.
Mlékárna Klatovy a. s.
Mlékárna Kopecký, s.r.o.
Mlékárna Kunín a.s.
Mlékárna Kyselovice, s.r.o.
MLÉKÁRNA Mariánské Lázně a.s.
Mlékárna Olešnice, RMD
Mlékárna Otinoves s.r.o.
Mlékárna Polná spol. s r.o.
Mlékárna Pragolaktos, a.s.
Mlékárna Švábenice, spol. s r.o.
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
Mlékárna Varnsdorf spol. s r.o.
Mlékárna Všechovice, s.r.o.
MONOKRYSTALY, s.r.o.
MONSANTO ČR, s.r.o.
Moravoseed spol. s r.o.
MT-ENERGIE Česká republika s.r.o.
MTS spol. s r.o.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
MycoLab s.r.o.
NATURAL, spol. s r.o.
NEOKLAS, a.s.
NEOTEC, spol. s r.o.
NeraAgro, spol s.r.o.
Nicolet CZ, s.r.o.
NOACK ČR, spol. s r.o.
Novo Nordisk, s.r.o.
Nybro, s.r.o.
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
OlChemIm spol.s r.o.
OLMA, a.s.
Olympus Czech Group, s.r.o.
OPTING servis, s.r.o.
Oseva Agri Chrudim, a.s.
OSEVA PRO s.r.o.
OSEVA Seeds s.r.o.
OSEVA UNI, a.s.
OSEVA, a.s.
OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
OSIVA a.s.

OSIVA BORŠOV, spol. s r.o.
P - LAB a.s.
Pardubický pivovar, a.s.
Pavlovín, spol. s r.o.
PE Systems s.r.o.
PENT, a.s.
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales 

Division GmbH
Pivo Praha, s.r.o.
PIVOVAR ADMIRÁL s.r.o.
Pivovar Broumov, s. r. o.
Pivovar City Center, spol. s r.o.
Pivovar Čechmánek s.r.o.
Pivovar Černá Hora, a.s.
Pivovar Dačický s.r.o.
Pivovar Dašice s.r.o.
Pivovar Dymáček, s.r.o.
Pivovar EGGENBERG, a. s.
Pivovar Ferdinand a.s.
Pivovar Groll a.s.
Pivovar Herold Březnice, a.s.
Pivovar HOLBA, a.s.
PIVOVAR HRDINA s.r.o. Libochovice
Pivovar Hubertus, a.s.
Pivovar Janáček, a.s.
Pivovar Jihlava, a.s.
Pivovar Kácov s.r.o.
Pivovar Klášter, a.s.
PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF s.r.o.
PIVOVAR KRASLICE a.s.
Pivovar Litovel a.s.
Pivovar Louny, a.s.
PIVOVAR MORAVSKÝ ŽIŽKOV, s.r.o.
PIVOVAR NA RYCHTĚ, s.r.o.
Pivovar Nová Paka a.s.
Pivovar Nymburk, spol. s r.o.
Pivovar OSTROŽAN, s.r.o.
Pivovar Padochov s.r.o.
Pivovar Platan, a.s.
Pivovar Protivín, a.s.
Pivovar Říčany s.r.o.
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PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
PIVOVAR Roudnice s.r.o.
Pivovar Rychtář, a.s.
Pivovar Svijany, a.s.
Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
Pivovar Zábřeh, s.r.o.
Pivovar ZUBR a.s.
PIVOVAR ZWETTLER CZ společnost s 

ručením omezeným
Pivovárek s.r.o.
Pivovary Lobkowicz, a.s.
Pivovary Staropramen a.s.
PLEMKO s.r.o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
PMS Přerov a.s.
PODKOVÁŇ, s.r.o.
POLA Neratovice s.r.o.
POLYGEN, spol. s r.o.
PolyPeptide Laboratories, spol s.r.o.
Pragolab s.r.o.
Příkosická zemědělská a.s.
PRIMÁTOR a.s.
PRONECO, s.r.o
PROPHER, s. r. o.
Protean s.r.o.
Proteix s.r.o.
QUINTA-ANALYTICA s.r.o.
REGOM INSTRUMENTS, s.r.o.
RMI, s.r.o.
RNDr. JAN ČERNÝ
Roche s.r.o.
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Rožnovská travní semena, s.r.o.
S & D Pharma CZ, spol. s.r.o.

S. A. B. Impex, s.r.o.
Saatbau Linz Česká republika spol. s r.o.
SAFIBRA, s.r.o.
SAMEN s.r.o.
Sanofi - aventis, s.r.o.
SARSTEDT spol. s r.o.
Sativa Keřkov, a.s.
Scanlab Systems
Schoeller instruments, s.r.o.
Schoeller Pharma Praha s.r.o.
Scientific Instruments Brno, spol. s r.o.
Scintila, s. r. o.
Sedium RD s.r.o.
SEED SERVICE s.r.o.
Selekta Pacov, a.s.
SELGEN, a. s.
SEMO a.s.
SEMPRA Litoměřice s.r.o.
SEPARA spol. s r.o.
SERVIER s.r.o.
SEVA - FLORA s.r.o.
SEVAPHARMA a.s.
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
SILROC CZ, a.s.
Sindat Group s.r.o.
SIPOCH, spol. s r.o.
Soare sekt a.s.
Sotio a.s.
SOUFFLET AGRO a.s.
SPECTRO CS, s.r.o.
Spolana, a.s.
STAPRO s.r.o.
Starobrno, a.s.
SurfaceTreat, a.s.

SVUS Pharma, a.s.
Šebesta, spol. s r.o.
Šlechtitelská stanice vinařská s.r.o. 

Polešovice
Šlechtitelská stanice vinařská Velké 

Pavlovice a.s.
Tanzberg Mikulov,a.s.
Tekro, spol. s r.o.
TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r.o.
Teva Czech Industries s.r.o.
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.
TOP HOP spol. s r.o.
Top-Bio, s.r.o.
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
TRIGON PLUS, spol s r.o.
UNIVIT s.r.o.
VENTURA-VENKOV s.r.o.
Vesa Velhartice, a. s.
VINIUM a.s.
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
VITRUM s.r.o.
VOCHS Bohemia s.r.o.
Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
VWS MEMSEP, spol. s r.o.
Vysočina Vyklantice, a.s.
WELTEC Biopower ME s.r.o.
ZEMCHEBA s.r.o.
Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.
Zemědělské zásobování a nákup 

Strakonice a.s.
Zeta Biopharma s.r.o.
Znovín Znojmo, a.s.
Žatec Hop Company a.s.
Žatecký pivovar, spol. s r.o.
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Motto:“ … mohli bychom být lepší…“

Jak si Česká republika vedla v oblasti biotechnologií v letech 2006-2012 
a výhled do roku 2020 na základě SWOT analýzy

Souhrn studie

Hlavním poselstvím této SWOT analýzy je zpráva, že pokud má Česká republika ambice usilovat o konkurenceschopnou 
a technologicky zdatnou ekonomiku, musí především zajistit rychlou a koordinovanou podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), 
a to včetně biotechnologií. Při porovnání všech parametrů vzestupu biotechologií ve vyspělých zemích zpětně od roku 1980, 
lze pozorovat přímou závislost mezi veřejnou podporou a výkonem v oblasti biotechnologií v každé zemi v každém analyzovaném 
období. Biotechnologický průmysl je podstatným zdrojem růstu rozvinutých ekonomik, propojuje vysoce kvalitní základní vědu 
s komerčním VaVaI a generuje obrovské množství start-up a spin-off firem s vysokým inovativním potenciálem. Evropa je dnes 
vnímána jako region s velmi neefektivním uvedením produktů na trh, ačkoli má silnou tradici myšlenkách a vynálezech stojících 
na počátku. Proto bude v následném období 2014-2020 evropskou strategií posilování průmyslového VaVaI.

Skutečným úkolem bude provádění strategických rozhodnutí při definování jednotných výzkumných priorit, a to bez umělého 
dělení na základní a aplikovanou vědu. Sektor biotechnologií v České republice (ČR) bude muset projít specifickým hodnocením, 
aby byl schopen žádat o podporu mezinárodního „seed“ a „venture“ kapitálu, a to na všech stupních obchodního vývoje. Je nutno 
začít podporovat malé start-up podniky a jejich růst, zájem venture kapitálu, vytvářet podmínky pro skutečnou ochranu duševního 
vlastnictví (IPR), skutečný zájem současných biotechnologických společnosti o jejich vlastní rozvoj na poli výzkumu a vývoje, 
zaměření na konkurenceschopné výrobky mířící přímo na mezinárodní trhy, systematické sledování výstupů financovaných 
z veřejných dotací, a toto vše musí být pokryto mezinárodní kontrolou celého procesu. Je snadné to říci, ale je mnohem složitější 
najít konsensus mezi všemi zúčastněnými stranami. Je to ovšem naprostá nutnost a my musíme využít veškerá možná opatření 
k dosažení růstu v současnosti omezené a hodně rozptýlené kapacity české biotechnologie.

Biotechnologie jsou podnikáním s vysokou přidanou hodnotou,  mají velký potenciál v České republice a jako takové si zcela 
určitě zaslouží naši pozornost. 

Ano, mohli bychom být lepší, a musíme toho dosáhnout!

SWOT analýza
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Vědecké poznání a konkrétní vědecké poznatky jsou velmi často oddělené od obchodní terminologie. Věda, a to jak základní, 
tak i aplikovaná, obsahuje nezpochybnitelou dávku invence, neodhadnutelných a okamžitých myšlenek, a dokonce i lásku 
a vášeň. Na druhé straně se zúčastněné obchodní strany budou většinou ptát na velmi konkrétní otázky ve smyslu standadrních 
ekonomických pojmů. Proto se v každém případě musíme snažit propojit a porovnat jednotlivé vědecké oblasti, sjednotit vztah 
jejich výkonnosti v ČR na základě ekonomických kriterií a vláda zde musí fungovat jako hlavní zainteresovaná strana pro základní 
vědu. Musíme kriticky vyhodnotit vybrané parametry ještě předtím, než budou učiněna zásadní strategická rozhodnutí.

Přesná statistika je nezbytnou podmínkou pro kvalitní vědecké poznatky a také tato studie vychází ze schválené metodologie 
a hodnot  získaných od renomovaných kompetentních organizací a úřadů, jako jsou OECD, Eurostat, Thomson &Reuters, účetních 
a konzultantských firem (Ernst&Young, Deloitte, Accenture), auditu firmy Technopolis, který byl proveden v České republice (ČR) 
v letech 2009-2011, a od místních úřadů a institucí, jako jsou ČSÚ, CzechTrade, CzechInvest, MPO, MŠMT, AIP ČR, AVO. Jasná 
a nesporná data jsou důležitým předpokladem pro hodnotnou SWOT analýzu.

Přestože oficiální data byla vyhodnocena, nebylo v této studii vždy možné porovnat mnoho ekonomických parametrů, včetně 
analýzy „cash-flow“, investic „venture“ kapitálu, ale ani efektivitu veřejných financí investovaných hlavně do inovací, jelikož 
toto nebylo dosud v ČR hodnoceno a pečlivě porovnáno s hlavními světovými subjekty v oblasti biotechnologií. Je složité 
změřit výkon biotechnologického průmyslu, protože spadá do různých kategorií s jedním společným jmenovatelem – využitím 
vědeckého poznání v biologii. Chybí úplné obchodní informace pro více než 100 českých biotechnologických společností zvláště 
ve vztahu k jejich multiplikátoru VaVaI, návratnosti aktiv, mezinárodních příjmů, míře růstu a jiným standardním výkonostním 
kritériím. Celkové hodnocení výkonu biotechnnologií a efektivity vložených financí do VaVaI je v současnosti velmi složité nejen 
v ČR, ale i celosvětově. Výsledek je ovlivněn stále se měnící podstatou biologického výzkumu i různými nestandarizovanými 
faktory a metodikami, kde je podstatný rozdíl vidět hlavně v samotné definici biotechnologií a jejího VaVaI. Přesná data jsou 
nekompletní, a proto by tato zpráva měla být chápána jako pilotní studie pro rozsáhlejší analýzy v blízké budoucnosti. Návazná 
analýza musí obsahovat podněty všech významných subjektů zapojených do biotechnologií, včetně investorů, grantových 
agentur, ministerstev, vlastníků a výzkumných institucí. 

Po vstupu do EU v roce 2004 prodělala oficiální ekonomická klasifikace v ČR velké změny v oblasti standardizovaných 
ekonomických činností (NACE) nebo výrobků (CPA), a to počínaje rokem 2008. Tyto klasifikační systémy se od té doby stále 
měnily a dosud nebylo provedeno přímé přiřazení konkrétních biotechnologických komodit k vybrané specifické kategorii. Velice 
složité je i porovnání s americkým NAICS systémem, který je také trvale přehodnocován. Výsledkem je omezená možnost 
hodnocení, které by bylo založené na výkonu. Navíc v ČR ještě nebyla zavedena a široce akceptována koncepce vědecké 
výkonnostní metriky, a to mezi všemi partnery českého vědeckého prostředí VaVaI.

Nicméně, biotechnologie jako hlavní součást vyspělého „high-tech“ průmyslu klasifikovaného úřadem Eurostat a znalostně 
intenzivních služeb podle klasifikace NACE budou získávat větší důležitost pro úřady v dalších kolech statistického hodnocení 
jako specifická disciplína, srovnatelná například s informačními a komunikačními technologiemi (ICT).
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Definice biotechnologií

Definice biotechnologií podle OECD Factbook 2013 zní: „Využívání vědy a technologie na živé organismy nebo jejich části, 
výrobky a modely pro přeměnu živých i neživých materiálů za účelem vytváření znalostí, zboží a služeb.“ Tato definice 
je striktně orientovaná na živý organismus jako na zdroj. Pokud akceptujeme otevřenější definici, vidíme posun od zdroje k 
příjemci, kterým je živý organismus, včetně aplikace léků, zhotovení materiálů a programování.

Definice, založená na výčtu disciplín je spíše naznačující než vyčerpávající a lze očekávat, že se časem bude měnit tak, 
jak se budou sbírat další data a jak se budou vyvíjet aktivity v oblasti biotechnologií:

1. DNA/RNA: Genomika, farmakogenomika, genové sondy, genetické inženýrství, sekvenování/syntéza/amplifikace DNA/RNA, 
profilování genové exprese, a použití antisense technologie.

2. Proteiny a jiné molekuly: Sekvenování/syntéza/inženýrství proteinů a peptidů (včetně velkých molekul hormonů); zlepšené 
metody aplikace velkých molekul léčiv; proteomika, izolace a purifikace proteinů, signalizace, identifikace buněčných 
receptorů.

3. Kultivace a inženýrství buněčných a tkáňových kultur: Buněčná/tkáňová kultivace, tkáňové inženýrství (včetně tkáňových 
konstrukcí a biomedicínského inženýrství), buněčné fúze, vakcíny/imunostimulanty, manipulace s embryi.

4. Techniky procesní biotechnologie: fermentace používající bioreaktory, biozpracování, biolouhování, biozpracování dřeva 
při rozvláknění, biobělení, biodesulfurizace, bioremediace, biofiltrace a fytoremediace.

5. Genové a RNA vektory: Genová terapie, virové vektory.

6. Bioinformatika: Vytváření genomických databází, proteinových sekvencí; modelování složitých biologických procesů, 
včetně systémové biologie.

7. Nanobiotechnologie: Používá nástroje a procesy v nano/mikrozhotovení pro konstrukci zařízení pro studium biosystémů 
a aplikací v podávání léčiv, v diagnostice atd.“

Jinými slovy, biotechnologie může být definována jako pouhá aplikace technického pokroku ve vědách o živé přírodě na 
vývoj komerčních výrobků. Záměrem  této zprávy není hodnotit a porovnávat farmaceutický výzkum a vývoj, protože ten dle 
definice není jádrem biotechnologického sektoru. Na druhé straně je stále více zřejmé, že farmaceutický a biotechnologický svět 
se pomalu, ale trvale navzájem propojují a tento společný sektor bude též zahrnovat zvláštní oblasti materiálové a počítačové vědy. 

Farmaceutický průmysl v minulých 5-10 letech profitoval z akvizice malých biotechnologických podniků, které významně 
podpořily jeho růst. Dnes jsou jejich příjmy rozloženy přibližně 50/50% mezi tradiční nízkomolekulární léčiva (malé molekuly) 
a bioterapeutika založená na proteinech (biologika = „biologics“/„biosimilars”), přičemž každá z těchto oblastí tvoří více než 
100 mld. USD ročně. Obchodní biotechnologický úspěch bude v blízké budoucnosti podpořen novou legislativou pro rychlejší 
zavádění nových biotechnologických výrobků ve zdravotní péči, včetně jednodušších postupů pro „biosimilars”.

Biotechnologický a farmaceutický výzkum a vývoj jsou definovány jako vysoce technické disciplíny a jejich výrobky vykazují 
velmi vysokou přidanou hodnotu, která je v dlouhodobém časovém horizontu podmíněná vysokými počátečními investicemi 
do výzkumu a vývoje. Biotechnologie jsou průmyslovým odvětvím poháněným znalostmi, přičemž klíčovým faktorem pro úspěch 
je zkušená a vzdělaná výzkumná pracovní síla.

SWOT analýza



87

Významná československá minulost v biotechnologiích

Jako průkopník bio-disciplín  bude v našich myslích na prvním místě zapsán autor základních zákonů genetiky Gregor Johann 
Mendel.

Je zde třeba zmínit dva příklady úspěšných vědeckých příběhů v českém výzkumu materiálové chemie a lékařské chemie, 
protože dříve nebo později tyto výzkumné oblasti splynou s biotechnologiemi a oba vynálezy se stanou součástí síně slávy české 
biotechnologie.

Hydrogely Otto Wichterleho jako biokompatibilní materiály způsobily revoluci v našich životech a i po 50 letech od původního 
objevu stále umožňují nové aplikace. Nedávno se navrátila původní Wichterleho myšlenka trvale výměnit intraokulární čočky 
s cílem napodobení  původního designu přírody.

Antivirotika Antonína Holého dnes představují zlatý standard pro léčení četných virových chorob, včetně velké většiny pacientů 
s AIDS a hepatitidou B.

Oba vynálezy náhodou podpořily rozvoj konkrétních amerických farmaceutických společností (Bausch & Lomb a Gilead Sciences), 
které se tímto staly vedoucími firmami na příslušných trzích, jejich hodnota se dramaticky zvýšila a obě firmy se v krátkosti staly 
mnohamiliardovými (v USD) podniky.

Tyto dva mimořádné vynálezy vytvořily důležité licenční příjmy pro své domácí instituce. Nicméně, neiniciovaly systematický 
přenos vývoje účinné látky do fáze ověření konceptu, předklinických nebo fáze klinických zkoušek, které by nakonec zvýšily 
hodnotu původního vynálezu o několik řádů. V současné době již existují společnosti se sídlem v EU, které jsou schopné 
splnit tento úkol, a které již získaly potřebnou kvalifikaci pro přijetí a transformaci původní myšlenky do finálního výrobku. 
Pouze v takovém případě může evropská ekonomika posílit svou konkurenceschopnost na světovém trhu. V ČR v tomto ohledu 
existují některé malé slibné náznaky, které zvyšují lokální biotechnologické znalosti a začlenění klinických testů, ale prozatím 
s velmi omezeným dopadem na mezinárodní trh. 

Dalším dobrým příkladem úspěchu v klasické biotechnologii je příběh bývalého československého vědce Jana T. Vilčeka, 
slovenského emigranta do USA a jeho vynález anti-TNF protilátky (Remicade) pro léčbu chronických zánětlivých onemocnění. 
Z licenčních poplatků z prodeje léku Remicade zřídil spolu se svou ženou v roce 2000 nadaci Vilcek Foundation, podporující 
vědce a umělce z cizích zemí, kteří významným způsobem přispěli k americkému akademickému a uměleckému životu. 

Existuje však i jiná velká část sektoru biotechnologie mimo zdravotnictví, kterou se tato zpráva nezabývá – procesní biotechno-
logie, s různými metodami ekologických aplikací a výroby potravin. Nelze opomenout ani vedoucí pozici tradičních českých 
značek, zakládajících se na fermentačních procesech, jakkoli tato oblast není předmětem této zprávy.
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Světový biotechnologický výkon ve srovnání se současným evropským a českým stavem

Projekt lidského genomu je výborným příkladem světového úspěchu biotechnologie a integrací veřejného a soukromého úsilí, 
během kterého byly vytvořeny podstatné zisky veřejného sektoru. Investice, přesahující v období 1993 až 2010 10 mld. USD 
vytvořila během tohoto období téměř 1 bilion USD v ekonomických dopadech a 4 miliony pracovních člověkoroků. Jedná se 
o dobrý příklad společného rozvoje základní a aplikované vědy. Dnes jsou tyto znalosti genomu pouze výchozím bodem pro naše 
budoucí pochopení fenotypů. Bioinformatika se již stala součástí standardních biotechnologických disciplín a protože je  ICT 
průmysl v ČR tradičně velmi silný, představuje toto propojení jeden z významných příslibů pro nadějnější budoucnost české 
biotechnologie. Navíc podpora oblastem ICT a HEALTH zůstává jednou z priorit vědeckého financování v EU.

Biotechnologický rámec v kontextu finančního přehledu VaVaI

Dělení výdajů ve VaVaI do 4 oblastí dle identity sponzora/realizátora začalo být využíváno v ČR teprve nedávno. Definice 
národních výdajů na výzkum a vývoj založená na realizátorovi rozděluje tyto výdaje mezi terciární vzdělávání (HERD), obchodní 
společnosti (BERD), vládní sektor (GOVERD) a neziskové organizace (PNP) a toto vše je shrnuto do celkových domácích brutto 
výdajů (GERD). Na druhé straně se GBAORD zakládá na zprávách státních sponzorů a zahrnuje též platby cizím realizátorům, 
včetně mezinárodních organizací. 

Poslední odhad OECD ukazuje na to, že po finanční recesi v roce 2008 nastal pomalý vzestup GERD, který pokračoval do roku 
2012. Je ovlivněn nejvíce vzestupem HERD a GOVERD, zatímco BERD vzrost pouze o 0,5 % (Obr.1).

Obr. 1: Vývoj výdajů na VaV podle 
realizátora po recesi v roce 2008 
byl ovlivněn nejvíce depresí BERD 
(s následným postupným vzestupem) 
a trvalým vzestupem HERD 
(http://www.oecd.org/sti/msti.htm)
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Mezi OECD zeměmi jsou výkonnostně daleko vpředu Korea, Izrael, Japonsko, USA a Švýcarsko v poměru k průměru EU-27, 
zatímco ČR zůstává pod tímto průměrem. V EU-27 rostl GERD v roce 2011 o 2,7 %, ovlivněn hlavně růstem BERD (+3,5 %), 
hlavně v Německu (+4,3 %). V USA naproti tomu klesl GERD o 0,5 %, opět ovlivněn BERD (pokles o - 2,5 % v roce 2010, 
a o -0,4 % v roce 2011) spolu s růstem HERD. Čím více strádala americká ekonomika finanční depresí, tím intenzivnější byly 
veřejné výdaje do VaV se zacílením priorit, včetně biotechnologií.

Celosvětově výjimečné postavení biotechnologií mezi „high-tech“ obory dokumentuje nepřímá korelace mezi VaV výdaji 
do  biotechnologií a poměrem GERD/GBAORD. Znamená to, že i v období finanční recese dokáže setrvalý vzestup 
biotechnologického sektoru vytvořit velkou naději pro budoucí růst počtu vysoce kvalitních pracovních míst, úroveň VaV 
a patentové aktivity a pokrytí širokého záběru obsloužených trhů. Právě proto se stává velmi cenným hnacím motorem během 
období ekonomické obnovy.

Jelikož jsou biotechnologie oborem zaměřeným dle definice na znalostně náročnou průmyslovou aktivitu, je právě rozpočet 
investovaný do biotechnologií VaVaI obchodními podniky (BERD) měřítkem národního zaměření na biotechnologie (Obr. 2). 
V celosvětovém měřítku investují nejvíce BERD do biotechnologií USA, a to přes 22 miliard USD v paritě kupní síly (PPP), a to činí 
více než 7 % celkové částky BERD v USA. Toto představuje téměř 70 % celkových výdajů BERD na biotechnologie ve 23 zemích 
OECD (z 34 členských zemí) včetně ČR, pro které existují dostupná data. Francie zvýšila své BERD na více než 9 % a Švýcarsko, 
Belgie, Dánsko, Irsko a Estonsko na více než 10 % s průměrem OECD 5,7 %. Německo je nyní pod 3 % stejně jako ČR s pouze 
50 miliony USD v roce 2009, s nárůstem na 80 milionů USD v roce 2011. Intenzita VaV v biotechnologiích v roce 2009 (BERD 
v oblasti biotechnologií jako procentuální podíl přidané hodnoty v průmyslu) je nejvyšší v Dánsku (0,389 %), dále ve Švýcarsku 
(0,384 %) a Belgii (0,264 %). USA (0,256 %) a Estonsko (0,161 %) jsou také daleko před ČR (0,027 %), která zvýšila svůj podíl 
na 0,042 % během posledních dvou let.

Obr. 2: OECD Factbook 2011: Celkové firemní výdaje (BERD) na biotechnologie (2009 nebo poslední dostupný 
rok) (http://dx.doi.org/10.1787/888932505982)



90

Sektor biotechnologií stále v minulých letech rostl a po roce 2008 neprodělal silný pokles ve srovnání s jinými obory podnikání, 
jak je vidět z následujícího srovnání.

Spojené státy

• Příjmy z veřejně obchodovaných biotechnologií činily 58,8 mld. USD, roční přírůstek ve výši 12 % 

• Investice do VaV se zvýšily v roce 2011 o 9 % oproti zvýšení o 3 % v roce 2010

• Čistý příjem poklesl o 21 % na normalizované bázi z 5,2 mld. USD v roce 2010 na 3,3 mld. USD v roce 2011

• Celkem dosáhlo americké financování 29,8 mld. USD v roce 2011, pozoruhodný nárůst 38 % ve srovnání s rokem 2010 

Evropa

• Příjmy evropských veřejně obchodovaných biotechnologií vzrostly o 10 % na 18,9 mld. USD

• Výdaje na VaV vrostly o 9 % v roce 2011, z 5 % v roce 2010 a z úbytku 2 % v roce 2009

• Kombinovaná čistá ztráta se zlepšila z 568 milionů USD v roce 2010 na zanedbatelných 0,3 milionů USD v roce 2011

• Financování činilo v roce 2011 2,9 mld. USD, což je pokles z 3,8 mld. USD v roce 2010

Evropa jednoduše není vedoucím kontinentem v oblasti biotechnologií, ale zná jejich potenciál pro evropský ekonomický růst, 
jejich souvislosti s mnoha jinými „high-tech“ disciplínami a jejich důležitost pro kvalitu života svých obyvatel. Po přistoupení 
k EU v roce 2004 podává český biotechnologický sektor setrvalý výkon v dolní třetině ve většině důležitých indikátorů s velmi 
pomalým zlepšením pouze v některých parametrech. To je důvod, proč naše zaměření na biotechnologie musí v dalším finančním 
období 2014-2020 sledovat stejnou linii společně s iniciativami EU. Pozitivním signálem trvalé podpory EU je, že biotechnologie 
byly označeny za jednu z klíčových technologií (Key Enabling Technologies - KET), které budou podporovány v rámci programu 
Horizont 2020.
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Celkově je v ČR patrný pozitivní trend podpory VaVaI. Po vstupu do EU v roce 2004 došlo k trvalému růstu GERD v ČR 
(Obr. 3) současně ve všech sektorech (HERD > GOVERD > BERD), s výjimkou dočasného finančního propadu v GBAORD 
v roce 2008. Státní dotace VaVaI ovšem stále rostou jako procentuální podíl HDP (z 0,48 % na 0,67 %) nebo procentuální 
podíl celkového státního rozpočtu (z 1,63 % na 2,23 %) (Obr. 4). Tyto indikátory posouvají ČR do popředí nových členských států 
EU, kde pouze Estonsko vykazuje vyšší nárůst GBAORD. Dlouhodobý příslib ČR musí být splněn do roku 2020 (1 % GBAORD 
výdajů spolu s dalšími 2 % BERD výdajů pro dosažení celkových 3 % GERD), abychom splnili již přijaté takzvané barcelonské 
cíle a současný cíl Horizontu 2020. 

Poměr BERD/GERD je důležitým finančním indikátorem a vykazuje nízký zájem průmyslu v ČR o výzkum a vývoj. V důsledku 
toho české univerzity čerpají pouze 0,7 % svých výdajů na VaV od průmyslových partnerů ve srovnání s 10x vyšším průměrem 
v EU-27. Na druhé straně krylo veřejné financování 13 % výdajů průmyslu na VaVaI (BERD) v ČR ve srovnání s pouhými 
7 % v průměru v EU-27 v roce 2011. To znamená, že v ČR je soukromé financování HERD a GOVERD sektorů mnohem nižší 
než veřejná podpora BERD sektoru. 

Zvláště v sektoru biotechnologií jsou peněžní toky ještě více odchýleny od standardního scénáře, ve kterém soukromé 
financování podporuje spolupráci veřejných institucí. Když porovnáme financování sektorů biotechnologií a ICT v ČR, je tato 
abnormalita u biotechnologií velmi viditelná. Hovoříme-li o číslech, tak v roce 2011 krylo veřejné financování téměř 30 % výdajů 
soukromého sektoru biotechnologií na VaV (BERD) ve srovnání s pouhými 10 % v ICT společnostech, a to se šestinásobně 
vyššími absolutními výdaji na VaV (GERD) v ICT. To naznačuje nízký počet vhodných příjemců a/nebo jejich velikost v sektoru 
biotechnologií. V přímém kontrastu k tomu je třikrát vyšší absolutní veřejné financování (GOVERD) v biotechnologiích než v ICT, 
protože se biotechnologie staly jednou z národních priorit. 

Měnící se legislativní rámec VaVaI (130/2002 Sb.) je jiným pozoruhodným příkladem nestabilního prostředí v ČR. Od roku 2002 
bylo přijato 15 novel a další se očekávají. Zákon o veřejných zakázkách je další významnou překážkou, která omezuje fungování 
a chod vědeckých institucí s jejich přirozeně velmi flexibilním a rychle se měnícím charakterem v mnoha výzkumných odvětvích.

Obr. 4: Nárůst státních výdajů 
na VaV (GBAORD) v ČR po roce 
2000 je znázorněn v absolutních 
i relativních číslech  
(http://www.vyzkum.cz/
FrontClanek.aspx?idsekce=609)
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Biotechnologický rámec v souvislosti s obecnými ukazateli výkonu VaVaI

Kvalita základního výzkumu je hlavním předpokladem pro dobrý výkon biotechnologického průmyslu. V tomto ohledu se výkon 
ČR ve velmi krátké době zlepšil, co se týká množství i kvality, ale stále se ČR nachází výrazně pod průměrem EU. Počet kvalitních 
publikací od roku 1990 stále roste a rozšiřuje kontakty a spolupráce ve vědě, nicméně dosahuje pouze 80 % celosvětové kvality. 
Bibliometrické parametry však nemohou zachytit plně reálný vliv původních publikací a jejich hodnotu pro budoucí aplikace, protože 
jen málo výsledků základního výzkumu může být potvrzeno později aplikovanou vědou, pokud dojde na selekci účinné látky nebo 
dokonce validaci výsledků klinických zkoušek. Alarmující zprávy ukazují, že asi 3/4 primárních nálezů nejsou reprodukovatelné. 
Například, vedoucí biotechnologická firma Amgen reprodukovala pouze 11 % z 53 význačných předklinických publikací, které 
popisovaly nadějné terapeutické látky.

Patenty a zvláště biotechnologické patenty začaly být v ČR realizovány až od roku 2005 hlavně veřejným sektorem, 
a to bylo důsledkem žádaného výstupu v rámci současné metodologie hodnocení VaV (Obr. 5). Toto ovšem vede k patentovým 
aplikacím s minimální počáteční myšlenkou na jejich reálnou komerční hodnotu a budoucí využití, a navíc je jejich využití velmi 
často limitováno přehnanými omezujícími požadavky. Kvalita biotechnologických patentů nebyla sama o sobě hodnocena, 
avšak pokud počítáme celkové příjmy z transferu znalostí ve VaVaI, je zde okamžitě patrný dramatický vliv příjmu ÚOCHB AV ČR 
(patenty A. Holého, viz výše). Vytváří totiž více než 90 % veškerých zdrojů soukromého financování AV ČR a 15 % celkových VaV 
výdajů AV ČR, což představuje 1,5 mld. korun ročně. Dobrá politika v oblasti práv na duševní vlastnictví („IPR“) může podstatně 
zvýšit podíl soukromého financování veřejného sektoru, jelikož v roce 2010 byl největší podíl příjmu z licencí v 27 státech EU 
na univerzitách právě z biomedicínských znalostí (38,8 %), následován ICT (16,3 %), nanotechologiemi a novými materiály (8,8 %). 
Zdaleka nejčastější předmětnou oblastí pro patentové aplikace jsou opět biomedicínské znalosti (47 %).

Obr. 5: Index technologické převahy v biotechnologiích se vypočítá jako podíl biotechnologických patentů státu 
k celkovým patentům (srovnání 1998-2000 a 2008-10). Je založen na patentových přihláškách podaných v rámci 
patentové mezinárodní spolupráce, vydané WIPO. 

(http://www.oecd.org/innovation/inno/keybiotechnologyindicators.htm)

SWOT analýza



93

Výzkum orientovaný na biotechnologie a biomedicínu se v minulých 10 letech zvýšil v absolutních číslech ve srovnání s tradičně 
silnými českými disciplínami (matematika/fyzika, strojírenství a chemie), ale stále vykazuje podprůměrnou úroveň vlivu v rámci ČR. 
Přetrvávající nezdravá situace v oblasti děděných pozic v rámci svázaných malých výzkumných týmů a krátkodobost finančních 
období – to jsou dva hlavní faktory, které silně omezují vědce směrem k vyšší mezioborovosti a mobilitě tak, aby mohli změnit 
orientaci svého výzkumu, provádět dlouhodobé záměry nebo vytvářet strategická partnerství a nakonec se též soustředit na 
aplikace. Zodpovědnost za tento stav tkví v neustále se měnících a specifických národních schématech financování a hodnotící 
metodologii, společně s neschopností českých žadatelů ucházet se o zdroje EU. Skutečně musíme věnovat více pozornosti 
strategickým rozhodnutím, protože se začínají množit alarmující fakta. Například: technologický index publikovaný Světovým 
ekonomickým fórem uvádí ČR v roce 2010 na 42. místě mezi 59 hodnocenými zeměmi ve srovnání s 32. místem v roce 2009.

Mezi českými firmami vidíme velmi slabou sebedůvěru ve vlastní vědecké vize, protože jen 10 % jich skutečně věří ve svůj vysoký 
inovační potenciál ve srovnání s EU konkurenty, ačkoli 70 % jich v blízké budoucnosti plánuje uvedení nových produktů.

Velikost a umístění biotechnologických podniků v ČR 

V ČR představují malé a velmi malé biotechnologické podniky s méně než 50 zaměstnanci více než 90 % všech biotechnologických 
společností s téměř 90 % VaVaI výdajů BERD (ze všech zdrojů). Jiný pohled ukazuje, že malé a střední podniky (MSP, z anglického 
„SME“) s méně než 5 zaměstnanci představují více než 50 % společností s téměř 25 % biotechnologických výdajů BERD. Většina 
z těchto začínajících („start up“) a odštěpených („spin off“) společností v celosvětovém měřítku neuspěje v běhu na dlouhé trati, 
ale ještě předtím přinesou progresivní impulzy pro transformaci určitého nápadu ve výrobek, na jejímž základě může někdy 
v budoucnu vzniknout i rostoucí podnik. ČR postrádá dynamiku hnacích sil biotechnologických „start up“ firem v malém rozměru 
na trvale se vyvíjejícím poli biotechnologií. Biotechnologické MSP nerostou rychle a ani na ně není vyhlašován v ČR bankrot. 
Tato rigidní situace svědčí o zřizování konkurence neschopných podniků na vyžádání se státní podporou avšak s velmi malou 
šancí na obchodovatelnost na akciovém trhu v blízké budoucnosti. Omezené zaměření soukromého sektoru na VaV je také 
dokumentováno relativně nízkým počtem pracovních sil věnujících se VaV v ekvivalentech zaměstnance na plný pracovní úvazek 
(„FTE“) pouze s několika výjimkami. Obecný vzestup výzkumných „FTE“ ve veřejném i soukromém sektoru v ČR je slibným 
faktorem, ale průměrné platy v oblasti VaVaI zůstávají nízké, a to místně i ve srovnání s EU. V letech 2000-2010 byl vzestup 
personálu orientovaného na VaV 4,6 % „FTE“, tedy nad průměrem EU-27 v (2,2 %), ale stále výrazně pod průměrem 27 států EU 
v absolutních číslech na tisíc zaměstnanců.

Silné preferování velmi malých a neměnných MSP v oblasti VaVaI je v ČR v přímém protikladu k obvyklé situaci, ve které je většina 
BERD přednostně dotovaná velkými globálními a nadnárodními korporacemi (anglicky „MNC“). Tyto „MNC“ bohužel v  ČR 
obvykle nepodporují VaV – minimálně v oblasti farmaceutického a biotechologického sektoru. Spíše využívají levnější a dobře 
kvalifikovanou pracovní sílu. Čeští výzkumníci ještě s „MNC“ nenavázali produktivní spolupráci. 

Spolupráce je omezena též na národní úrovni ve dvou separovaných  biotechnologických koridorech kolem Prahy a Brna. V obou 
případech tyto navázané kontakty zůstávají na místní bázi, která je v ČR v souladu s omezenou flexibilitou a mobilitou veřejných 
i soukromých partnerů. Vnitřní spolupráce a mezioborovost se alespoň v rámci lokálních klastrů v Praze a Brně postupně posiluje.

Zásadní investice do velkých vývojových infrastruktur financovaných EU začaly v roce 2007 mimo vědecky silnou oblast hlavního 
města Prahy tak, aby se i ostatní regiony vyrovnaly. Existuje zde 50 % projektů orientovaných na biotechnologie v prioritní ose 1 a 2 
ERDF s vlajkovým loďmi CEITEC, ICRC, BIOMEDREG a BioCeV a s podporou velkého množství infrastruktur ESFRI. Tyto instituce 
jsou nejen příslibem lepší budoucnosti českých biotechnologií, ale mají též velkou odpovědnost. Systematické hodnocení jejich 
pokroku bude prováděno tak, aby bylo možné vyhovět těm nejvyšším standardům a splnit požadavek dlouhodobé udržitelnosti.
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Inkubátory a vztah veřejných a soukromých institucí

Typickým obrázkem spolupráce mezi akademickými a průmyslovými partnery v ČR je zjištění, že průmysl vykazuje omezený 
zájem o spolupráci, který je ovšem podmíněný nekvalitou vědecké produkce a na druhé straně vidí akademický partner pouze 
okamžitý a rychlý zisk. Úspěšná a udržitelná spojení věda-průmysl jsou založena spíše na společném dlouhodobém zájmu, kvalitě 
původní myšlenky a pochopení potřeb partnera, než na okamžitém zisku. Péče o duševní vlastnictví („IPR“) chybí na obou stranách. 
Dnes v ČR existují pouze ojedinělé a roztroušené snahy v zakládání fungujících center transferu technologií („TTO“) s patřičně 
vzdělaným personálem. Veřejné instituce prakticky nemají vyřešeny svoje vyhledávací systémy („scouting“).

Jedním z hlavních omezení při transformaci znalostí do finálního produktu nebo služeb je nedostatek skutečně fungujících 
inkubátorů v ČR jako míst setkávání vědy a podnikání. Ve světovém měřítku byla ověřována různá schémata se základnou na 
univerzitách, v regionu nebo v průmyslu, a to v rámci ziskového i neziskového scénáře. V okolních zemích existuje mnoho vhodných 
případů – Fraunhofer Institut v Německu - jako most mezi výzkumnými instituty, nemocnicemi, firmami a místními inkubátory; 
Life Sci Lab ve Stockholmu - napojený na Karolinska Institutet, dánské nebo rodící se schéma estonského inkubátoru v této oblasti 
stojí na předních místech.

V ČR neexistuje skutečný zájem na vytváření „spin off“ firem. Úspěšná strategie musí využít ověřeného modelu, jako například 
zmiňovaných Fraunhofer Institut v Německu. V ČR by bylo možné přímo využít vytváření jejich poboček ve světě, které propojují 
špičkové vědecké týmy s obchodem a následně podporují vznik „spin-off“ firem. Takový zkušený dohled přináší mladým firmám 
počáteční finanční zázemí (postupně „pre-seed“, „seed“ a „venture“ kapitál), které se odvíjejí od jejich výkonového hodnocení, 
a také další kontakty během setkání s investory na fórech. Zároveň pomáhá nalézt kvalifikovanou pracovní sílu v oblasti obchodu, 
účetnictví a marketingu.

Zde je na místě zmínit pozitivní příklad JIC v Brně jako výjimečný fungující projekt s mezinárodním uznáním, které se zařadilo 
v mezinárodní soutěži na 3. místo v roce 2011. Tento velký projekt začal v roce 2009 s finanční podporou prostřednictvím inovačních 
„voucherů“, které mají za úkol odbourat barieru mezi veřejným a soukromým sektorem a které se rozšířily do osmi českých regionů 
včetně Prahy.

Bohužel v ČR dnes existuje více slibných aktivit v rámci technických disciplin ve srovnání s „life-science“, možná v důsledku faktu, 
že technicky orientované starty probíhají v menším měřítku, s nižšími nároky na čas i investice. Kritická situace nastává v některých 
velkých projektech financovaných z ERDF, kde neexistují vážně míněné plány pro propojení veřejného a soukromého sektoru.

Klastry podobné CzechBio v ČR stále rostou a do budoucna mají v rukou vlivnou sílu pro transparentní lobování vůči vládním 
orgánům, včetně legislativního procesu, ačkoli zde obvykle chybí společný zájem. Tyto klastry mohou též zprostředkovávat přenos 
znalostí a výměnu personálu mezi veřejnými institucemi a soukromými podniky.

Vzdělání a měkké dovednosti

Vzdělávací systém byl tradiční vlajkovou lodí České republiky. Ovšem v blízké budoucnosti tomu tak nebude hlavně v technických 
disciplinách a přírodních vědách, v jejichž kvalitě byl zaznamenán velký úpadek. Dochází k rozevírání nůžek, když porovnáme situaci 
v ČR, kde dokonce neexistují hodiny chemie/fyziky/biologie v některých třídách základních a středních škol, s dánskou pobídkou, 
aby byl do výuky na středních školách začleněn jeden povinný rok věnovaný výuce biotechnologie. To by měla být jedna z hlavních 
otázek pro novou iniciativu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vzdělání 2020, která, doufejme, zvrátí plán škrtů 
ve vzdělávacím systému v letech 2014-2016, a to zvláště v technických předmětech a „life-science“.

Zveřejňování úspěšných příběhů ve vědě je dalším prostředkem, jak přitáhnout mladé lidi do oblasti biotechnologií. V ČR bohužel 
zcela chybí vědecké parky, bioskopy a podobné aktivity, kde si zájemci mohou sami osahat reálnou vědu a sami mohou provádět 
experimenty. Napříč Evropou přitom existují sítě takových aktivit (např. více než 40 vědeckých parků ve Švédsku). Veřejné vysílání 
v ČR vykazuje negativní trend uzavřením či velkým omezením radiového kanálu Leonardo, který byl věnovaný vědě a s pouze 
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roztroušenými a povrchními televizními programy s omezeným detailním pohledem na špičkovou vědu. Příležitostný osobní 
entuziazmus a vášeň pro vědu některých výjimečných jedinců nemůže nahradit nedostatek strategických rozhodnutí.

Nízký zájem o terciární vzdělání ze strany průmyslových partnerů v sektoru biotechnologií je dokumentován výše uvedeným 
obráceným tokem peněz. Příkladem spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti vzdělávání, hodným následování, 
je nedávné zřízení postgraduálního soukromého vzdělávacího centra (Contipro). Farmaceutické a biotechnologické firmy by měly 
investovat do vzájemně výhodného vztahu s akademickými vzdělávacími osnovami a podporovat výjimečné talenty v magisterském 
a doktorském studiu.

Práce s lidskými zdroji a vztahy s veřejností jsou hlavními měkkými dovednostmi, které ještě nejsou pevně zakotveny v běžném 
fungování našich institucí a jsou na jejich seznamu priorit hodně nízko. Následky by mohly být smrtící. Neexistuje žádný plán 
pro rozvoj kariéry mladých vědců, a to jak ve státních, tak i soukromých institucích. Komunikační dovednosti, interakce s médii 
a neformální aktivity pro širokou veřejnost jsou na velmi nízké úrovni.

Úspěšné příběhy českých biotechnologií v současnosti

Dnes můžeme poukázat na několik dobrých příkladů nedávných českých úspěchů v biotechnologiích a návazných oborech 
s orientací na 3 oblasti: nanotechnologie, klasické biotechnologie a lidská medicína. Zde se české podniky zaměřují především 
na světový trh, nejen na ten místní.

Nanotechnologie jsou slibnou výzkumnou oblastí v ČR. V nedávné době se rozšířily od tradičních chemických struktur 
do  biologických materiálů (kyselina hyaluronová) spolu se zavedením patentovaného multitryskového systému firmy Contipro, 
vyrábějícím desetkrát více nanovláken než jiné obchodně dostupné průmyslové technologie. Firma Contipro je jedním z vedoucích 
světových výrobců (30 % světové produkce) kyseliny hyaluronové a odvozených aplikací. Technologie Nanospider od firmy Elmarco 
pro výrobní procesy organických a anorganických nanovláken se též rozšířila z laboratoře do průmyslové výroby. Tyto vynálezy 
přinesly již více než 50 patentů a české nanotechnologické společnosti dnes patří ke světovým lídrům. Nanotechnologická výroba 
poskytuje 3D matrice, které jsou využívané pro zdravotnické aplikace včetně diagnostiky a terapií.

Vakcíny byly vždy tradičně silným českým oborem (Biogena, ÚSOL). V současnosti rostou příjmy mnoha podniků (Bioveta, 
Sevapharma, Biopharm, Dyntec, Baxter), které produkují veterinární i lidské vakcíny. V nedávné době se kliničtí výzkumníci firmy 
Sotio vydali novým směrem a připravili dendritickou buněčnou vakcínu proti rakovině prostaty, která již získala schválení EMA 
pro klinickou studii fáze III a současně byla aplikovaná pro schválení FDA. Takto definovaná buněčná terapie je obecným příslibem 
pro 21. století, ale musí být ještě vyřešeno mnoho etických a technických otázek do doby, než bude dostupná jako běžná léčba. 

Asistovaná reprodukce s použitím oplodnění in vitro („IVF“) je další silnou disciplínou klinicky orientovaných českých biotechnologií, 
kde více jak třicet podniků společně dosahuje vedoucí pozice na světovém trhu. 

Výrobky a služby humánní a veterinární diagostiky představují slibné pole, ovšem s nízkým počtem certifikovaných in vitro 
diagnostických výrobků („IVD“). Nadnárodní společnost (Erba Lachema) a místní malé a střední podniky (BioVendor, Dynex, Exbio, 
Generi-Biotech, Protean, Testline a Vidia) sice již částečně cílí světový trh, ovšem stále vykazují nízké investice do vlastního VaVaI.

V ČR produkují více výrobků pro světový trh i dvě silné biotechnologické nadnárodní společnosti (Baxter, Lonza), ale jejich lokální 
VaVaI prakticky v ČR neexistuje. 

Lékařské aplikace hydrogelových materiálů (Medicem, Wake) a jiných náhrad tkání vykazují pozitivní vývoj. V oblasti farmaceutických 
terapeutik operují v ČR nadnárodní výrobci generik (Zentiva, Teva) a malý počet malých a středních podniků s malým portfoliem 
inovativních produktů.

Tyto všechny výše zmíněné dobré příklady musí být v pravý čas a přesně sdělovány široké veřejnosti.
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Velká výzva

Současné odhady tvrdí, že biotechnologický sektor v EU má hodnotu 2 biliony EUR (ročního obratu) a existuje zde více než 22 milionů 
pracovních člověkoroků, které tvoří 9 % pracovní síly EU. Velký vliv biotechnologií je jasně patrný i v strategických dokumentech EK: 
například Inovace pro udržitelný růst: Bioekonomika pro Evropu.

Od roku 2006 bylo v ČR dosaženo částečného zlepšení ve strategickém chování vládních orgánů. Proběhla tři kola stanovení 
národních priorit VaVaI s pěti strategickými dokumenty, které se postupně soustředí na cíle do roku 2030 a nyní obsahují šest priorit 
se 170 definovanými cíli. Ve skutečnosti tyto cíle ovšem pokrývají téměř kompletní strukturu vědeckých disciplin a jsou často založeny 
na osobních zájmech a neurčitém stanovení priorit. Stanovení priorit musí být propojené s realizací doporučení mezinárodního auditu, 
které bylo provedené skupinou Technopolis v letech 2009-2011. Realizační plán národních priorit VaVaI bude publikován v červnu 2013, 
včetně kontroly kvality a metodologie hodnocení vědeckých výstupů. Důležité je, že sektor biotechnologií je silně zastoupen ve všech 
národních strategických dokumentech v ČR jako jedna z hlavních výzkumných priorit VaVaI. 

Seznam klíčových bariér pro VaVaI v ČR s příslušnými doporučeními je popsaný níže a platí i pro oživení českých biotechnologií.

Klíčová bariéra Kritické doporučení

    FORMOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZHODNUTÍ

1. nedostatečné vůdčí schopnosti a absence 
dlouhodobých vizí  
 
(všeobecné omezení, zásadní, ale nesnadno 
odstranitelné)

• zavedení transparentního systému pro strategické plánování
• zvýšení konkurenceschopnosti začleněním komerčních priorit spolu s veřejnými 

prioritami do strategického plánování
• podpora snah o kombinované vedení lidí při vzdělávání/výzkumu společně s komerčními 

aktivitami  
• navýšení VaVaI pozic v soukromých firmách
• podpora kombinace dvojího zaměstnání ve veřejné a soukromé sféře, nikoli násobných 

pozic ve veřejné sféře

2. absence  stabilního a dlouhodobého 
strategického rozhodování o VaVaI prioritách 
ve veřejných institucích i soukromých 
firmách

• kvalita národního VaVaI, která zvyšuje konkurenceschopnost produktů, by se měla stát 
nedílným úhlem pohledu v každém strategickém dokumentu 

3. velmi omezená internacionalizace veřejného 
a soukromého VaVaI

• důraz na spoluprácí a internacionalizaci nových pracovních pozic a 
• investice do vrcholných pozic (příklad ERA Chairs)
• integrace kompatibilních priorit EU v rámci programu Horizont 2020 do národní agendy
• motivace všech vhodných kandidátů pro EU aplikace (biotechnologie jsou široce 

zmiňovány jako jedna z vedoucích technologií mezi různými programy Horizontu 2020 
ve všech třech prioritách)

4. nestabilní a široce neakceptovaný legislativní 
rámec v oblasti VaVaI včetně hodnotící 
metodologie ve veřejném sektoru a úplná 
absence této metodologie pro soukromý 
sektor

• koordinované a transparentní lobování vůči zákonodárné moci v uspořádání přinášejícím  
profit pro všechny zúčastněné strany (role klastrů)

• integrace mezinárodních standardů financování vědy na základě výkonu 
(z angl. „Performance-based research funding = PBRF”) přednostně v oblastech 
s vysokou veřejnou podporou (např. biotechnologie)

5. neexistující právní rámec pro ochranu 
duševního vlastnictví, resp. chybějící či 
nefunkční centra přenosu technologií ve 
většině institucí 

• podpora znalostí ochrany duševního vlastnictví na všech úrovních od středního školství 
výše

• zakládání center transferu technologií („TTO”) s vyškoleným personálem

6. snižující se úroveň kvality vzdělání hlavně 
v technických oborech a přírodních vědách 
od základního školství výše

• nutnost stanovení priorit a podpora aktivit jdoucích zdola v rámci iniciativy MŠMT 
Vzdělání 2020 , včetně zajištění financování

• podpora výuky měkkých dovedností a právního uvědomění 

7. nízká kvalita práce s lidskými zdroji 
a neprofesionální slučování různých aktivit

• vytvoření standardního systému profesionálního kariérního růstu ve VaVaI na všech 
úrovních

• maximální úroveň profesionalizace a interdisciplinarity 
(soustředění jednotlivce na jednu odbornost ve více oblastech)
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    STYČNÉ PLOCHY VEŘEJNÝCH / SOUKROMÝCH INSTITUCÍ 

8. omezená cílená podpora inkubátorům / 
smluvním profesionálním aktivitám v místě 
s přímým přístupem k vědecké excelenci a 
klíčovým objevům stejně jako nedostatečné 
vyhledávací aktivity („scouting”) v domácích 
institucích

• podpora všech místních vyhledávacích aktivit („scouting“, „workshopy“), 
TTO ÚOCHB AV ČR jako dobrý příklad

• hodnocení a vedení existujících inkubátorů, financovaných zejména z EU 
(důležitost centrální rady)

• využití nejlepších zkušeností německého Fraunhofer-Gesellschaft

9. nedostatečné monitorovací a doporučující 
aktivity poskytovatelů státních dotací pro 
probíhající projekty

• zavedení všech dostupných způsobů pro mezinárodní standardizaci hodnocení VaVaI 
systému a pro financování vědy na základě výkonu

• preferovaná povinnost auditu je současné hodnocení finanční a vědecké agendy 

10. odpojení vědeckého plánování od konečné 
realizace produktu spolu s omezenými 
kontrolními mechanismy vzhledem 
k nedostatečnému vzdělání a chybějícím 
historickým zkušenostem

• zakládání malých „start-upů” s veřejnou podporou, vždy založenou na profesionálním 
vedení a trvalým dohledem investorů

• zavedení pečlivého plánu na zakládání „spin-off” firem v institucích – nutnost vlastnit 
unikátní know-how nebo stávající portfolio produktů

• veřejné zajištění „start-upů“ kofinancováním „pre-seed“ a „seed“ pouze pro projekty 
schopné přitáhnout soukromé investory (dvojitá kontrola kvality)

• zprostředkování veřejno-soukromé spolupráce a zveřejnění dobrých příkladů a výsledků

     FINANCOVÁNÍ

11. žádný rizikový „venture” kapitál a velice 
limitované „seed“ zdroje pro nové firmy

• zapojení „seed” a „venture” kapitálu do VaVaI
• přilákání místních mecenášů (existence pozitivních příkladů) a farmaceutických firem 

(aktivity AIFP a EFPIA/IMI)

12. absence investic do vlastního VaVaI u všech  
biotechnologických nadnárodních korporací, 
soustředění zájmu na levnou a vzdělanou 
pracovní sílu

• vládní pobídky pro zvýšení VaV u přicházejících biotechnologických korporací

13. uzavřená vlastnická struktura existujících 
firem bez veřejně obchodovaných akcií na 
trhu

• zajištění přímého zájmu vlastníků  umístěním akcií na kapitálový trh 
(vhodné pro zavedené větší firmy)

14. slabá kontrola veřejných financí pro 
soukromý VaVaI (BERD) 

• podpora veřejného financování pouze pro „high risk/high gain” a skutečně inovativní 
soukromé projekty, které nejsou v současné době ve stávajícím portfoliu firmy

• namíření úsilí pro uvedení produktů s vysokou přidanou hodnotou na trh, nikoli levných 
kopií nebo předběžných výstupů  - požadavek na  kontrolu ze strany sponzora po celou 
dobu procesu

• zvýšení kvality ex-post transparentního hodnocení výkonu VaVaI vzhledem k počáteční 
veřejné podpoře

• zavedení dobrých praktik „PBRF” založené na standardních hodnotících metodách 
a klasifikátorech komerčních výstupů

     MĚKKÉ DOVEDNOSTI

15. chybějící zaměření na vědecký přesah 
do komerční sféry v pozdější fázi kariérního 
růstu

• podpora pomalé změny ve vzdělávání směrem k začlenění obchodních dovedností 
v různých vědeckých oblastech a prosazení účasti komerčních subjektů v tomto procesu

16. nedostatečné komunikační a kolaborativní 
aktivity vedoucí k neefektivnímu rozhodování 
a geografické a technické izolaci

• podpora národní a mezinárodní komunikace a spolupráce všemi možnými prostředky 
mezi regiony, vědeckými obory a řídícími strukturami

17. nedostatečná  orientace na informování 
veřejnosti o VaVaI

• zlepšení a kontrola plánování vztahů s veřejností pro nová velká OP VaVpI (ERDF) centra, 
s orientací na biotechnologie 

• rozšíření možností pro přilákání veřejnosti do Science parků, bioskopů a podobných 
aktivit popularizujících vědu

Klíčová bariéra Kritické doporučení
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SWOT analýza českých biotechnologií

Silné stránky 
(pozitivní vnitřní)

Slabé stránky
(negativní vnitřní)

• celková vysoká prestiž výzkumu 
a vývoje v ČR

• silné historické zaměření na přírodní 
vědy

   - hlavně chemii, fyziku a matematiku
   - ne však biologii, medicínu 

a „life-science” obecně 
• pozitivní trend (i přes nízká absolutní 

čísla) 
   - postupně se zvyšující vliv vědeckých 

výsledků v počtu a kvalitě publikací 
   - stálý růst počtu biotechnologických 

patentů z téměř nulové hodnoty před 
rokem 2005 

   - pomalý, ale trvalý růst 
internacionalizace výzkumu a vývoje

   - růst počtu personálu v oblasti VaVaI 
• odstartování procesu hodnocení 

biotechnologií, ale propojení efektivity 
podpory a kvality výstupů stále není 
ukotvené, zejména v oblasti vývoje 
a inovací (VaI)

• vnímání biotechnologií jako oboru 
s vysokou prioritou v ČR i EU

• nízká konkurenceschopnost českých biotechnologií ve srovnání s podobně velkými zeměmi 
EU-27, jako Dánsko, Nizozemí, Rakousko, Belgie

   - obecně nízká kvalita „life-science” výzkumu s omezeným přenosem znalostí do komerční sféry 
   - nízký počet patentů (většinou podáványé veřejným sektorem jako poptávka vzhledem k hodnocení 

výkonu)
   - nízký počet konkurenceschopných „start-upů” a „spin-offů”, založených na původním originálním  

nápadu
   - desetkrát nižší podpora výzkumu ve státních institucích  ze strany průmyslových partnerů 

ve srovnání s průměrem EU-27 (vzhledem k nízkému oboustranému zájmu na nastavení toku 
duševního vlastnictví směrem k novým produktům a službám)

   - nízká kvalita veřejně-soukromých svazků, slabá a pouze formální spojení mezi vědou a průmyslem, 
často pouze pro účelové čerpání dotací

• vyšší zaostalost českého biotechnologického sektoru ve srovnání s ostatními „high-tech” 
technologiemi a produktovými oblastmi v ČR a s průměrem EU

   - omezené výdaje v biotechnologiích (GERD a zvláště BERD) 
   - nízká transparence veřejné finanční podpory a malá korelace s reálným VaV výkonem 

a ekonomickými parametry firem
   - dosud plně nestandardizovaná metodologie klasifikace biotechnologií a jejich hodnocení
   - nízký zájem MPS a nadnárodních korporací na jejich vlastním VaV v ČR, nahrazen nadměrným 

výhledovým veřejným financováním VaVaI pro stávající firmy a chybí pečlivé zhodnocení jejich 
výkonu

   - malé rozměry většiny biotechnologických MSP vykazujících žádný nebo jen velmi malý růst 
a expanzi na mezinárodní trhy ve srovnání s jinými technologiemi, např. ICT

   - absence kontrolních mechanismů výkonu několika málo biotechnologických inkubátorů 
   - veřejná finanční podpora na poptávku biotechnologických firem, orientovaných více na získávání 

státních dotací než vlastní vývoj nových produktů (ohožení existence většiny biotechnologických 
MSP bez státní podpory inovacím spíše než vědecky oreintovaným projektům)

   - absence integrace velkých nadnárodních korporací do českého VaVaI systému a většina 
existujících spojení založená na výrobní úrovni (vzdělaná a levná pracovní síla) 

• malá velikost a izolovanost českých VaVaI týmů s omezenou mezioborovostí a nízkou flexibilitou 
   - vysoká úroveň uzavřených a předávaných řídících pozic spolu se staršími vedoucími týmů a velmi 

nízkou mezinárodní mobilitou na nejvyšší řídící úrovni (celkem méně než 5% cizinců mimo Slováků 
ve VaVaI v ČR), dvě biotechnologicky orientované instituce (ÚOCHB AV ČR a CEITEC), které 
zaměstnávající více zahraničních vedoucích laboratoří („principal investigator, PI“) jako výjimka

   - nedostatek personálu s biotechnologickým vzděláním a s nepružným kariérním růstem ve veřejné 
i privátní sféře

• chybějící kvalitní klinický výzkum v ČR a jeho slabá vazba na klinické zkoušky
   - slabé zaměření na klinické zkoušky s propadem mezi fází identifikace nadějné látky do fáze 

„proof-of-concept” a hlavně pozdějšího přechodu do Fáze I klinických testů (možnost významně 
zvýšit hodnotu původního objevu s cílem vzbudit zájemnadnárodních korporací)

• velmi vysoká regionální nerovnováha ve výdajích do biotechnologického VaV 
   - centralizace biotechnologií do dvou hlavních koridorů (Praha a Brno), šest dalších regionů 

průměrných a čtyři extrémně nerozvinuté
   - dvourychlostní rozvoj regionů (Praha a celý zbytek ČR) jako důsledek cíleného EU financování 

v kontextu nízké mobility a neměnných vědeckých pozic
• nízká priorita v učebních plánech většiny vysokých škol v ČR pro oblast biotechnologií, 

bioinformatiky a aplikované biologie, včetně řídicích schopností a podnikavosti

SWOT analýza
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Příležitosti
(pozitivní externí)

Hrozby
(negativní externí)

• biotechnologie jsou dnes jedním 
z nejvíce inovativních vědeckých 
oborů, které slouží různorodé síti trhů

   - „life-science“ a biotechnologie jako 
priority EU v oblasti financování vědy 
a jako vlajkové lodě špičkového 
„high-tech“ výzkumu v rámci 
programů FP7 a Horizont 2020, 
kde se biotechnologie kříží s 
dalšími hraničními oblastmi, jako 
jsou energetika, životní prostředí 
a klimatologie

   - inovace jako nedílná součást EU 
strategie pro příští finanční období 
(Research & Innovation) s velkou 
podporou transferových aktivit 
a zvýšení konkurenceschopnosti

• existence obecně velmi úzkého 
propojení mezi původním objevem 
a finálním produktem v oblasti 
biotechnologií

• nejvyšší úroveň patentové aktivity 
v oblasti biotechnologií, konkurenční 
výhoda na trhu jako důsledek

• významná část nových infrastruktur 
v ČR pro biotechnologie 
a biomedicínské vědy

   - nové instituce financované ERDF 
v celku nad 40 mld. CZK s více než 
2500 novými zaměstnanci

   - národní investice (MŠMT) do Biocentra 
Kampus Albertov v Praze

• překryv mezi technikou 
a biotechnologiemi

   - možnost nastartování růstu 
bioinformatického VaVaI v ČR díky 
velmi silnému ICT

   - zaměření na technické vzdělání v rámci 
programu Vzdělání 2020 (MŠMT) 

• liberální legislativa v ČR jako nástroj 
k podpoře významného potenciálu 
biotechnologií v klinických oborech 
(buněčné terapie, IVF, vakcíny, klinické 
testování biologik a malých molekul, 
diagnostika)  

• nedostatek dlouhodobých konsensuálních rozhodnutí nad strategií VaVaI v ČR s tendencí finančně 
zakonzervovat roztříštěné vědecké směry omezeného významu 

• slabá politická stabilita a nízká obecná důvěra v politické reformy na úrovni vyššího vzdělání 
a výzkumu (časté změny na všech úrovních ve vládě a na ministerstvech)

• velmi časté změny v legislativě a ostatních právních dokumentech 
(včetně zadávací dokumentace grantových aplikací) vedoucí k paralýze vědecké aktivity

• při rozhodování o VaV převaha vlivů zájmových skupin s neurčitou VaVaI strategií
   - RVVI pouze jako poradní orgán vlády bez pravomocí
• nízká prestiž a shoda nad současnou metodikou hodnocení VaVaI (více instruktivní než popisná)
   - systém hodnocení vědy v základním výzkumu vedoucí k financování středního proudu 

a zavedených týmů s dlouhou historií, ovšem s velmi krátkodobými dotacemi získávanými 
převážně z účelového financování

   - důsledkem je nedostatek vizionářských středně a dlouhodobě perspektivních projektů 
a „high-risk/high-gain“ projektů

   - neexistující hodnotící metodologie pro inovace a žádná srovnávací analýza výkonu VaVaI 
s obchodními daty v ČR (v oblasti vývoje a inovací neexistuje národní „PBRF“, přinejmenším 
pro biotechnologie a farmaceutické obory)

• nízká kvalita klíčových kompetencí v české populaci (řízení, komunikace, obchod, marketing, 
cizí jazyky)

• masivní tendence ztrácet talenty vzhledem k nedostatečným kvalitám práce s lidskými zdroji 
a praktikám v řízení vědy

   - trvalá emigrace nejtalentovanějších lidí s minimální snahou o jejich návrat
   - pokles v kvalitě terciárního vzdělávání s omezenou specializací na sekundární úrovni 
   - nízký absolutní počet pracovníků ve VaVaI, nízké platy ve srovnání s průměrem EU 

(% celkového VaVaI rozpočtu)
• nízká účinnost státních dotací VaVaI i úspěšnost při získávání EU financí 
• trvající finanční deprese od roku 2008
• netransparentní plánování a fungování nových velkých OP VaVpI institucí s minimálním využitím 

zahraničních zkušeností (financovaných ERDF)
   - platnost pro více jak 30 projektů orientovaných na biotechnologie a biomedicínu, včetně těch 

největších: CEITEC, ICRC, BIOMEDREG, BioCeV, CENAKVA, Algatech, Centrum regionu Haná, 
AdmireVet, RECAMO, CzechGlobe, IET, NUDZ, ExAM

   - v rámci těchto projektů nutnost  vytvořit jasné plány realizační fáze nad rámec samotné 
základní vědy 

• absence rizikového „venture“ kapitálu nahrazována přílišnou 
veřejnou podporou

   - nedostatek konkurence jako důsledek této nerovnováhy
• omezující EU legislativa pro patentové přihlášky (EPO) 

Karel Drbal, PhD

Katedra buněčné biologie
Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze
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Motto:“ … we could do better…“

Czech biotechnology performance in 2006-2012 based on SWOT analysis

Executive summary

If the Czech Republic has an ambition to establish a competitive technology-rich economy, it must provide rapid and coordinated 
support for research, development and innovation (R&D&I) at the front line, including biotechnology (biotech) – this is the main 
message of this SWOT analysis. When all parameters of biotech boom in developed countries are compared way back to 1980’s, 
there was a strict dependence between the public support and the biotech performance apparent in any country and any time 
period analyzed. Biotech industry is an essential source of rich economy growth, interconnects high-grade academic science 
and commercial R&D&I and generates enormous amount of start-ups and spin-offs with high innovative potential. Though 
having a tradition in producing initial ideas and inventions, Europe is regarded to be very inefficient in bringing them into market. 
Therefore, EU policy will increasingly put more effort into industry-driven R&D&I from 2014 to 2020. 

The true mission for the near future is to make strategic decision on the priority definition in research area as a single discipline 
without artificial division into basic and applied science. Biotech sector in the Czech Republic (CR) must undergo specific 
evaluation in order to be able to claim the international seed and venture capital in any stage of business development. We have 
to stimulate small start-ups and their growth, venture capital interest, generate conditions for true intellectual property rights 
(IPR) protection, real interest of current biotech companies in their own R&D development, focus on competitive products 
directly targeting the international market, controlled follow-up on the outputs covered by public granting schemes and this 
all covered by international control of the overall process. It is easy to say, it is much more difficult to find a consensus among 
all stakeholders. It is however, an absolute necessity and we have to take all possible measures to accomplish the growth 
of currently limited and heavily scattered Czech biotech capabilities.

Biotech is a high-added value business with great potential in the Czech Republic and clearly deserves our care. 

Yes, we could do better, and we have to!

SWOT Analysis
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Scientific knowledge and particular scientific outcomes are very often separated from the business terms. There is an indisputable 
portion of invention, unpredictable and immediate ideas and even love and passion in basic and applied science. On the other 
hand, the major business stakeholders are usually asking very specific questions in terms of standard economy. In any case, 
we have to be able to link and compare diverse research fields and standardize their performance relationship in CR based 
on economy criteria, government being the major basic science stakeholder. Selected parameters must be critically evaluated 
before the strategic decision is being made. 

Statistics is an essential requirement for the quality of scientific knowledge and I will adhere in this report to the authorized 
methodology and values obtained from certified authorities – OECD, Eurostat, Thomson &Reuters, Battelle/BIO, accounting 
and consulting firms (Ernst&Young, Deloitte, Accenture), Technopolis audit performed in 2009-2011 in CR and local authorities 
- CZSO, CzechTrade, CzechInvest, MIT, MEYS, R&D Council, AIE CR and AVO. Undisputable data are the essential prerequisite 
for a valuable SWOT analysis.

Despite having analyzed the official data, it was not possible to compare many economic parameters in this study, including 
cash-flow analysis and venture capital investment, but also the effectiveness of public funds spending mainly in the innovation 
field since it has not yet been evaluated in CR and compared to the world leaders in biotech sector carefully. Biotech industry 
is difficult to measure worldwide since it falls into diverse groups of industries with a common link – the application of biological 
scientific knowledge. The complete business information for majority of more than 100 Czech biotech companies is lacking 
especially with respect to their R&D&I multiplier, return on assets, international revenues, growth rate and other standard 
performance metrics. The overall assessment of biotech performance and evaluation of the effectiveness of R&D&I funding 
is currently very difficult not only in CR but also across countries. Ever changing nature of biological research plus diverse non-
standardized factors and methodologies influence the result, the major difference lying in definition of biotech and its R&D&I. 
Rigorous data are incomplete and as such this report has to be taken as a pilot study for more robust analysis in the near future. 
Such analysis must include the incentives from major biotech stakeholders, including investors, funding agencies, ministries, 
owners and research institutions. 

After EU accession in 2004, the official economy classification in CR underwent a major change towards standardized economic 
processes (NACE) or products (CPA), which was introduced in 2008. These classification systems have changed since ever 
and still remain without a direct assignment of particular biotech commodity to the selected transparent category. Comparison 
to U.S. NAICS system, again under permanent re-evaluation, is also very difficult. As a result, the performance based evaluation 
is currently very limited. Moreover, research performance metrics has not yet been conceptually established and accepted 
among major partners in the Czech research area throughout R&D&I.

Nevertheless, biotech is the main part of Eurostat classified high-tech industry and knowledge-intensive services according 
to NACE classification and will become of higher importance to the authorities in the next rounds of statistical evaluation 
as a specific discipline comparable to e.g. information and communication technologies (ICT) .
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Biotech definition

Let’s follow with the biotech definition according to the 2013 OECD Factbook. Here, the single definition is: „The application 
of science and technology to living organisms, as well as parts, products and models thereof, to alter living or non-living 
materials for the production of knowledge, goods and services.“ It is strictly focused to the living organism as a source. 
When more open definition is accepted, the shift from source to a recipient being a living organism is apparent, including
drug-delivery, material fabrication and computing disciplines. 

The list-based definition is indicative rather than exhaustive and is expected to change over time as data collection 
and biotechnology activities evolve: 

1. DNA/RNA: Genomics, pharmacogenomics, gene probes, genetic engineering, DNA/RNA 
sequencing/synthesis/amplification, gene expression profiling, and use of antisense technology.

2. Proteins and other molecules: Sequencing/synthesis/engineering of proteins and peptides (including large molecule 
hormones); improved delivery methods for large molecule drugs; proteomics, protein isolation and purification, signaling, 
identification of cell receptors.

3. Cell and tissue culture and engineering: Cell/tissue culture, tissue engineering (including tissue scaffolds and biomedical 
engineering), cellular fusion, vaccine/immune stimulants, embryo manipulation.

4. Process biotechnology techniques: Fermentation using bioreactors, bioprocessing, bioleaching, biopulping, biobleaching, 
biodesulphurisation, bioremediation, biofiltration and phytoremediation.

5. Gene and RNA vectors: Gene therapy, viral vectors.

6. Bioinformatics: Construction of databases on genomes, protein sequences; modeling complex biological processes, 
including systems biology.

7. Nanobiotechnology: Applies the tools and processes of nano/microfabrication to build devices for studying biosystems 
and applications in drug delivery, diagnostics etc.“

In other words, biotechnology can be defined as the mere application of technical advances in life science to develop 
commercial products. It is not the aim to cover and compare pharmaceutical R&D in this report since it is not the core 
of the biotechnology sector by definition. On the other hand, it becomes more and more evident that pharma and biotech worlds 
are slowly and continuously merging together and that such “big biotech” will incorporate also special areas of material science 
and computation.

The pharmaceutical industry has benefited from the acquisition of small biotech enterprises in the past 5-10 years to get 
a substantial boost. Today, their revenues are split approximately to 50/50 percent between traditional low molecular weight 
drugs (small molecules) and protein-based biotherapeutics (biologics/biosimilars), each comprising over USD 100 billion 
annually. The  commercial biotech success in the near future is driven by novel legislation for faster launch of new biotech 
products in health care, including easier procedures for biosimilars.

Both biotech and pharmaceutical R&D are defined as high-tech disciplines and the products show very high added value 
complemented by high initial investments in R&D in the long run. Biotech is the ultimate knowledge-driven industry with highly 
skilled and educated research workforce as the key success factor.

SWOT Analysis
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The great Czech & Slovak past in biotech

When thinking and speaking about bio-disciplines, the founder of principal laws of genetics Gregor Johann Mendel will always 
come to our minds at the forefront.

Two examples of the successful scientific stories in the Czech material chemistry and medicinal chemistry research should 
be mentioned here, as sooner or later these research areas will merge with biotech disciplines and both inventions will definitely 
become the part of the Czech biotech hall of fame.

Otto Wichterle’s hydrogels as biocompatible materials have revolutionized our lives and even after 50 years from the original 
discovery generate new applications. Recently, it turned back to the original Wichterle’s idea to replace the intraocular lens 
permanently and thus mimic the nature‘s original design.

Antonin Holy’s antivirotics represent the gold standard for treatment of numerous viral diseases today, covering the vast majority 
of AIDS and hepatitis B patients.

Both inventions have accidentally boosted particular U.S. pharma companies (Bausch & Lomb and Gilead Sciences) to become 
the leaders in their respective markets, their value increased dramatically and each venture rapidly became a multibillion (USD) 
business.

These two extraordinary inventions have generated substantial license income for their home institutions at that time. 
Nevertheless, they did not initiate systematic transfer development of the lead compounds into proof-of-concept, preclinical 
or  clinical I trials that would ultimately increase the value of the original invention by several orders of magnitude. Today, 
EU-based companies are already capable to fulfill this task and have already become qualified to accept and transform the original 
idea to the final product. Only in this case, EU economy will increase its competitiveness at the world market. There are some 
minor promising examples in this respect in the CR to efficiently boost the local biotech innovation expertise and clinical trials 
involvement, but still with rather limited international market impact.

Another good example of a classical biotech success story of a former Czechoslovak scientist is the invention of anti-TNF 
antibody drug Remicade for the treatment of chronic inflammatory diseases by Jan T. Vilcek, Slovak immigrant to U.S.A. With the 
royalties from the sales of Remicade, he and his wife established the Vilcek Foundation in 2000, devoted to the immigrant 
contribution to U.S. academic and artistic life.

There is yet another large part of biotech sector outside the health area, which is not covered in this report – the process biotech, 
with diverse techniques for environmental applications and food production. The leading position of traditional Czech brands 
based on fermentation processes should not be forgotten, but this is really not the objective of this report.
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World biotech performance in comparison to EU and Czech current status

A substantial public benefit has been generated by an excellent example of biotech worldwide success and integration of public/
private effort. It has been accomplished within the human genome project. This, more then 10 billion USD investments from 
1993 to 2010 period, generated almost 1 trillion USD in economic impact and created almost 4 million job-years of employment 
over this period. This is a good example of basic/applied science coherent development. Today, the genome knowledge is just 
a seeding point for our future understanding of phenotypes. Bioinformatics has been already added to the standard biotech 
disciplines and since ICT industry is traditionally very strong in the CR, the alliance generates one of the big promises for the 
brighter future of Czech biotech. Moreover, ICT and HEALTH are continued to be the prominent EU-funded areas.

Biotech framework within general R&D&I financial overview 

The four established R&D&I expenditure areas according to the funder/performer identity started to be employed in CR only 
recently. The performer-based definition of national expenditures on R&D is divided among the higher education (HERD), 
business (BERD), government (GOVERD) and non-profit organizations (PNP) altogether summarized in total gross domestic 
expenditure (GERD). On the other hand, GBAORD is based on reports by government funders and includes also payments 
to foreign performers, including international organizations.

The latest OECD estimates on GERD indicate that the slow recovery after 2008 financial recession is continued into 2012. 
It is driven mainly by the HERD and GOVERD, while BERD increased only by 0.5 percent (Fig.1). 

Fig.1: R&D expenditures by performing 
sector after 2008 recession was driven 
by a major BERD depression in 2008 
(followed by a gradual recovery) 
and sustained growth in HERD 
(http://www.oecd.org/sti/msti.htm)
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Among OECD countries, Korea, Israel, Japan, U.S.A. and Switzerland perform far ahead of EU-27 average with CR 
remaining behind EU-27 average. In the EU-27 area GERD grew in 2011 by 2.7 percent driven by the BERD growth 
(+3.5 pct.), in particular Germany ( +4.3 pct.). In contrast, U.S. GERD fell by 0.5 percent, again driven by BERD (- 2.5 pct. drop 
in 2010 and -0.4 pct. in 2011) with growth in HERD. The more the U.S. economy suffered from depression, the more intensive 
public investment into R&D was apparent with focused priorities, including biotech.

An inverse correlation between specific biotech R&D expenditure and general GERD/GBAORD ratio points to the privileged 
biotech position within the high-tech disciplines worldwide. It means that even under a financial recession, a sustained positive 
economical impact of biotech sector generated a big promise for the future in terms of high quality job growth, R&D and patent 
intensity and wide breadth of markets it serves. As such, it clearly becomes a high value economic driver in times of economy 
recovery.

Since biotech is focused by definition towards a knowledge-intensive industrial type of activity, the budget spent on biotech 
R&D&I by the business enterprises (BERD) is a measure of the national focus on biotech (Fig. 2). Worldwide, the U.S.A. spends 
over USD 22 billion purchasing power parities (PPPs) on biotech BERD, which is over 7 percent of total U.S. BERD. This accounts 
for almost 70 percent of total biotech BERD among 23 OECD countries (out of 34 members) for which data are available, 
including CR. France has increased its BERD over 9 percent and Switzerland, Belgium, Denmark, Ireland and Estonia over 
10 percent with average of 5.7 percent in OECD. Germany is below three percent now as well as CR with only USD 50 million 
in 2009, growing to 80 million USD in 2011. Biotech R&D intensity in 2009, indicated in biotech BERD as a percentage value 
added in industry, is highest in Denmark (0.388 pct.), Switzerland (0.369 pct.) and Belgium (0.264 pct.). U.S.A. (0.256 pct.) and 
Estonia (0.161 pct.) are also far ahead of CR (0.027 pct.), although it has increased over the last two years to 0.042 percent. 

Fig.2: OECD Factbook 2011: Total biotechnology BERD (2009 or latest available year)
(http://dx.doi.org/10.1787/888932505982)
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Biotech sector has recently been constantly growing and has not undergone strong depression compared to other businesses 
after the year 2008 as is seen from the following comparison.

United States

• Revenues of publicly traded biotechs were USD 58.8 billion, a 12% annual increase

• R&D spending increased by 9% in 2011 versus 3% increase in 2010

• Net income fell 21% on a normalized basis from USD 5.2 billion in 2010 to USD 3.3 billion in 2011

• Total US funding reached USD 29.8 billion in 2011, up an impressive 38% from 2010

Europe

• Revenues of European publicly traded biotechs grew 10% to USD 18.9 billion

• R&D expense grew by a healthy 9 percent in 2011, up from 5% in 2010 and a 2 percent decline in 2009

• The combined net loss improved from USD 568 million in 2010 to negligible USD 0.3 million in 2011

• Financing totaled USD 2.9 billion in 2011, down from USD 3.8 billion in 2010

Europe is simply not the leading continent in biotech area but it does recognize its potential for economic growth, its interconnection 
with many other high-tech disciplines and the importance for the quality of life of its inhabitants. Since EU accession in 2004, 
biotech sector in CR performed sustainably within the lower third in majority of the fundamental indicators with very slow 
improvement in some parameters only. This is why our biotech focus must follow the same lines together with EU initiatives in the 
next financial period 2014-2020. Positive signal of continued EU support is that biotech has been identified as one of the Key 
Enabling Technologies (KETs) that will be supported under Horizon 2020. 

SWOT Analysis
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In general, the positive trend in total Czech R&D&I financial support is clearly visible. After EU accession in 2004, there 
has been a sustained GERD growth in CR (Fig. 3) from all sectors (HERD > GOVERD > BERD) in parallel with the exception 
of temporal financial depression in 2008 GBAORD. However, public expenditures were steadily growing as a percentage of GDP 
(from 0.48 percent to 0.67 percent) or as a percentage of total government budget expenditure (from 1.63 pct. to 2.23 pct.) 
(Fig.4). These indicators put CR at the forefront of EU new member states with only Estonia ahead showing more rapid GBAORD 
growth. The long-term promise of CR to reach 1 percent GBAORD expenditure is due to year 2020 with another 2 percent 
in BERD sector to reach total 3 percent GERD in order to fulfill former so-called Barcelona objectives and current Horizon 2020 
target. 

BERD/GERD ratio is an important financial indicator and shows generally low industrial interest in R&D in CR. As a result, Czech 
universities collect only 0.7 percent of their R&D expenditures from industrial partners compared to 10x higher average of EU-
27. On the other hand, public funding covered 13 percent of BERD in CR compared to only 7 percent EU-27 average in 2011 
(i.e. in CR the private funding of HERD and GOVERD is much lower than the public funding of BERD).

In particular, the Czech biotech sector shows even more inverted cash-flow to the standard scenario, in which private funding 
donates collaborating public institutions. When comparing funding of biotech and ICT sectors in CR, this abnormality becomes 
very prominent for the biotech sector. Speaking in numbers, private biotech sector covered almost 30 percent of BERD from 
public funding in 2011 compared to only 10 percent in ICT companies with 6-fold higher absolute expenditure in ICT R&D&I 
(GERD). This indicates a low number of suitable biotech recipients and/or their size. In contrast, the total public funding (GOVERD) 
into biotech is three times higher than ICT since biotech became one of the national priorities. 

Ever-changing legislation in R&D&I framework (130/2002 Sb.) is yet another remarkable example of unstable environment in CR. 
It has passed 15 amendments since 2002 and a new one is being awaited. Another major obstacle is the application of the 
Public Procurement Act (137/2006 Sb.) paralyzing the operative function in many research areas and institutions with their 
inherent high flexibility and agile properties.

Fig.4: GBAORD growth in CR 
after 2000 is shown in both 
absolute and relative terms

(http://www.vyzkum.cz/
FrontClanek.aspx?idsekce=609)
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Biotech framework within general R&D&I performance indicators

Quality of basic research is the main prerequisite for good biotech industry performance. In this respect, CR has remarkably 
improved the output in a short time, both in numbers and quality, but still performs significantly below EU average. Number 
of good quality publications with higher collaborative research links has been steadily increasing since 1990, yet reaching only 
80 percent of the worldwide quality. The bibliometric parameters cannot fully describe the real impact of primary publications 
and their value for future applications as only the minority of basic science results can be exploited and even confirmed later 
by applied science when it comes to lead compound selection or validation of clinical trial results. Alarming reports show that 
around 3/4 of primary findings are not reproducible. For example, the biotech leader Amgen did reproduce only 11 percent out 
of 53 landmark preclinical papers showing promising hits.

Patents and also biotech patents in particular started to be filled only since 2005 in CR mainly by public sector due to the 
preferred output within the current R&D evaluation methodology (Fig.5). This leads to patent applications with a little initial idea 
on their commercial value and future utilization besides the usual practice of restrictive claim overfilling. The quality of biotech 
patents were not evaluated per se, however, if total R&D&I knowledge transfer revenues are calculated, a dramatic influence 
of IOCB ASCR income (A. Holy’s patents, see above) is immediately apparent. It generates over 90 percent of all ASCR private 
funding sources and 15 percent of total ASCR R&D expenditure, reaching 1.5 billion CZK annually. Good IPR policy might 
substantially increase private sources for public funding since in 2010 the highest share of license income in EU-27 at both 
universities was from biomedical knowledge (38.8 percent), followed by ICT (16.3 pct.) and nanotechnology and new materials 
(8.8 pct.). Also the far most frequent subject area for patent applications is biomedical knowledge again (47 pct.).

SWOT Analysis

Fig.5: Revealed technological advantage index in biotechnologies is calculated as the share of country 
in biotechnology patents relative to the share of country in total patents (1998-2000 and 2008-10 comparison). 
It is based on patent applications filed under the Patent Cooperation at international phase, published 
by the WIPO. (http://www.oecd.org/innovation/inno/keybiotechnologyindicators.htm)
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Biotech- and biomedicine-oriented research increased in the last 10 years in absolute terms compared to the major Czech 
traditional disciplines (mathematics/physics, engineering and chemistry) but still shows a below-average impact level within CR 
scientific output. The unhealthy situation of inbred positions within small and tied research teams and short-term funding periods 
– these are the two major factors which limit the researcher’s attitude to move towards the higher interdisciplinarity and  mobility, 
to alter their research trajectories, doing long-term development or establishing strategic partnerships and finally also focusing 
towards applications. Main responsibility goes to ever-changing and specific national funding schemes and  evaluation 
methodology together with the inability of Czech applicants to compete for EU funds. We really have to put more attention to 
the strategic decisions since the alarming evidence is more frequent. For example, the technology index published by World 
Economic Forum in 2010 shows CR at the 42nd position among 59 evaluated countries compared to 32nd position in 2009.

There is is generally a very poor self-confidence in research visions - although 70 percent of Czech companies plan to boost new 
products in the near future, only less than 10 percent do really believe in their higher innovation potential in comparison to EU 
competitors.

Czech biotech enterprise size and location

Small and very small biotech SMEs in the CR with less 50 employees represent >90 percent of all biotech companies 
with almost 90 percent BERD (from all sources). Another view shows that SMEs with <5 employees represent >50 percent 
companies spending almost 25 percent biotech BERD. Most of these start-up and spin-off attempts usually fail in the long run 
worldwide but before they bring progressive impulses to transform a single idea into a product, which occasionally generates 
a growing enterprise in the future. CR lacks the dynamics in the small scale biotech start-up driving force in the continuously 
evolving biotech field. Small biotech SMEs are not being rapidly growing nor declared bankrupt in CR. This rigid situation 
speaks for on demand establishment of non-competitive enterprises having public support, albeit with a very low chance 
to put their shares on the market in the near future. The limited focus on R&D in private sector is also documented by rather 
low relative R&D-dedicated workforce in full-time equivalents (FTE) with a few exceptions only. The general rise in research 
FTE in both public and private sectors in CR is a promising factor, however, the average salaries in biotech R&D&I stay low, 
both locally and compared to EU. The increase in R&D-oriented personnel was 4.6 percent FTE, well above EU-27 average 
in 2000-2010 (2.2 pct.), however still under EU-27 average in absolute numbers/1000 employees. 

The strong R&D&I preference in CR for very small and stationary SMEs is in direct contradiction to the common situation, 
in which majority of BERD is preferentially supported by the large global Multinational Corporations (MNCs). Unfortunately, these 
MNCs usually do not support R&D in CR, at least in the field of pharma/biotech sector. Rather the MNCs exploit the cheaper and 
well-educated workforce. Czech researchers have not established a productive cooperation with MNCs yet. 

National collaboration is limited with respect to the separation of two biotech corridors around Prague and Brno, in both cases 
these established contacts stay on a local basis, which is in agreement with the limited flexibility and mobility of both public and 
private partners in CR. Within the local Prague and Brno clusters, the internal interoperability and multidisciplinarity has been 
gradually strengthened.

Starting from 2007, there has been a major investment into large EU-funded research infrastructures outside the research-rich 
Prague region in order to equalize the competitivness in other regions. There are 50 percent of biotech-oriented projects in the 
ERDF priority axis 1 and 2 with the flagships: CEITEC, ICRC, BIOMEDREG and BioCeV, backed up by multitude of ESFRI 
infrastructures. These institutions create not only the promise for better future of the Czech biotech, but also hold a major 
responsibility and their progress will be evaluated systematically in order to accommodate the highest standards and long-term 
sustainability.
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Incubators and public – private interface

For the cooperative relationship between the academic and industrial partners in CR, it is typical that the industrial partners 
in CR show limited interest in collaboration, based on low-quality research outputs and the academic partner can see only 
an immediate and fast profit. Successful and sustainable science-industry links are based on common long-term interest, quality 
of original ideas and the understanding of partner’s needs instead of an immediate benefit. IPR focus is a missing link on both 
sides. Today, there are only very limited and scattered efforts in CR to establish functional transfer technology offices (TTO) with 
well-educated personnel. Scouting activities within the public institutions are virtually absent. 

One of the major limitations in the knowledge transfer into final product or service is the lack of functional incubators in CR 
as the meeting point for science and business. Different schemes have been validated worldwide, either being university-based, 
region-based or industry-based, under profit or non-profit scenario. There are many good examples in surrounding countries 
– Fraunhofer institutes in Germany as a bridge between research institutes, hospitals, firms and local incubators; Life Sci Lab 
in Stockholm connected to Karolinska Institutet, Danish or starting Estonian incubator schemes performing at the forefront. 

There is no real interest of spin-off foundation in CR. The succesful strategy must be adopted from a verified working model, such 
as the Fraunhofer-Gesellschaft in Germany. It would be applicable in CR via the currently expanding branches worldwide, linking 
top institutional teams with businesses and fostering later establishment of Fraunhofer spin-offs. This guardianship brings young 
enterprises initial funding from pre-seed, over seed to venture capital based on performance ranking and other contacts at the 
investment forums. Moreover, it helps to find qualified sales, marketing and financing employees.

One example, JIC in Brno area, should be pointed out as an exceptional functional project with international acknowledgement 
placing JIC at the 3rd place in the year 2011. This large-scale incubator scheme has started financial support using innovation 
voucher applications for breaking public/private barrier in 2009 and today this collaborative activity exists in 8 Czech regions 
including Prague.

Unfortunately, in number of promising intiatives, the life sciences lag behind the technical disciplines, which is probably 
due to the fact that the technical-oriented start-ups run on a smaller scale, both time- and investment-wise. Biotech 
is based on  complicated biological systems and as such, is less predictable, including the planned outputs. The basic 
working principles however, must be transferred into biotech as soon as possible. A critical situation appears in some of the  
ERDF-funded large biotech projects, in which there is no serious plan for public-private linkage. 

Virtual clusters in CR similar to CzechBio are continuously growing and possess the prospective influential power of transparent 
lobbying groups towards the government bodies, including legislative process, although coherent interest is usually lacking. 
These clusters might also mediate the knowledge and personal transfer between the public institutions and private enterprises.

Education an soft skills

Education system has been traditionally a flagship of CR. It will not be the case in the near future, especially in technical disciplines 
and natural sciences, where the major decline in quality has been observed. We see widening of the gap when comparing for 
example Denmark incentive to include compulsory 1 year dedicated biotech lesson into their secondary system to the situation 
in CR, where there is even no chemistry/physics/biology lessons in some classes of primary and secondary schools. This should 
be one of the main questions for the new initiative Education 2020 at Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), which will 
hopefully reverse the plan for cuts in education system in 2014-2016, especially in technical subjects and life science.

Another means for attracting young people into biotech field is the public exposure of success stories in science. The Science 
centers, Bioscopes and similar activities, where people can put their hands on real science and try experiments on their own, 
are completely missing in CR. There are networks of such activities throughout Europe (e.g. over 40 Science parks in Sweden). 
Public broadcasting in CR shows a negative trend with the closure of science-dedicated Leonardo radio channel and only 

SWOT Analysis
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scattered superficial TV programs with limited in-depth views on top science. Lack of strategic decisions cannot be substituted 
here by occasional personal enthusiasm and passion for science of some rare individuals.

Low interest in the tertiary education from the industrial partners in biotech sector is documented by the inverse cash flow 
mentioned above. Recently, there has been a public-private PhD education center established (Contipro), a bright example worth 
to follow in the private sector. Pharma and biotech enterprises should invest into the mutual relationship with academic curricula 
in order to support the best pre-doc and pre-grad talents. 

Among the major soft skills, the human resource and public relations activities are not fully integrated into routine institutional 
functioning and are positioned very low on the priority lists. The consequences might be lethal. There is no career development 
plan for young scientists both in public and private institutions. The communication skills, interaction with media and informal 
activities for the general public are of very low quality.

Current success stories of Czech biotech

Today, we can show a few good examples of recent biotech and biotech-related achievements oriented towards three 
areas: nanotech, pure biotech and human health care. Here, the Czech enterprises target primarily the world market, not the 
local one.

Nanotechnology is a promising Czech inventory sector, recently expanding from the traditional chemical structures to biological 
materials (hyaluronic acid) with Contipro launch of a patented multi-nozzle system producing ten times more nanofiber than any 
other commercially available industrial technology. Contipro is one of the world’s leading manufacturers (30 percent of the world 
production) of hyaluronic acid and derived applications. Elmarco’s Nanospider technology, a process for producing a range 
of organic and inorganic nanofibers, has scaled up from the laboratory to industrial production. These inventions brought already 
more than 50 patents and Czech nanotech companies are the world leaders today. Nanotech fabrication leads to 3D supported 
matrices used for medical applications including both diagnostics and therapeutics.

Vaccines have been traditionally strong Czech expertise (Biogena, USOL) with the current rise in revenues of multiple enterprises 
(Sevapharma, Biopharm, Bioveta, Dyntec, Baxter) targeting both veterinary and human medicine. Recently, a novel direction has 
been taken by clinical researchers preparing the dendritic cell vaccine against prostate cancer at Sotio, which has received EMA 
approval for clinical Phase III trial and applied for FDA approval recently. Such defined cellular therapy is a general promise for 
21st century, but many ethical and technical issues have to be solved until regular treatment is available. 

Assisted reproduction using in vitro fertilization (IVF) is another strong discipline of clinically-oriented Czech biotech with more 
than thirty enterprises reaching together the leading position on the world market. 

Human and veterinary diagnostic products and services represent a promising field but currently with low numbers of certified 
in vitro diagnostic (IVD) products. Both MNC (Erba Lachema) and local SMEs (BioVendor, Dynex, Exbio,Generi-Biotech, Protean, 
Testline a Vidia) target partially international market, however still exhibiting low investment into own R&D&I. 

Two biotech MNCs (Baxter, Lonza) produce several products for the world market but their R&D&I is virtually absent in CR.

Medical applications of materials such as hydrogels (Medicem, Wake) and other tissue replacements show a promising 
development. In the field of pharmacological therapeutics, there are both active MNC producers of generics (Zentiva, Teva) 
and a few established SMEs with rather small portfolio of innovative products.

All the above mentioned good examples must be communicated to the public community timely and accurately.
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The grand challenge

Current estimate claims that EU’s biotech sector value is worth 2 trillion EUR in annual turnover and accounts for more than 
22 million job-years with 9 percent of the EU workforce. The high impact of biotech is apparent in EC strategic documents, 
e.g. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe.

The partial improvement in strategic behavior of government bodies in CR has been obtained since 2006. Three rounds 
of national R&D&I priority setup with 5 strategic documents aiming at gradually increased focus on goals until the year 2030 
now contains 6 priorities with 170 defined goals. However, in fact these goals almost encompass the complete structure 
of all scientific disciplines and are often based on personal preference and vague determination of priorities. The priority 
settings must be combined with the implementation of the international audit recommendation done by Technopolis group 
in 2009-2011. Implementation plan of National R&D&I priorities, including quality control and evaluation methodology of scientific 
outputs, will be published in June 2013. Above all, the biotech sector is well represented in all national strategic documents 
as one of the top R&D&I research priorities in CR. 

The list of general R&D&I key barriers in CR and respective recommendations is given below and applies for the Czech biotech 
resurrection as well.

Key barrier Critical recommendation

     STRATEGIC DECISION MAKING

1. lack of leadership and long-term visions 
 
( a general limitation, essential but very 
difficult to accomplish)

• establish transparent system of strategic decision making
• increase competitiveness by introducing commercial priorities along with public 

priorities for strategic decision making
• promote combined leadership effort to merge education/research with commercial 

activities
• increase R&D&I positions in private enterprises 
• support dual employments in public/private, but not dual public/public 

employments

2. no stable and long-term strategic 
decisions on R&D&I priorities both 
in public bodies and private companies

• national R&D&I quality resulting in higher competitiveness of products should 
become an inherent viewpoint present in any strategic document 

3. very limited internationalization of R&D&I 
in both public and private sectors

• put emhasis on internationalization of both open job calls and new collaborations
• invest into top level positions (ERA Chairs example)
• integrate the compatible EU priorities within Horizon2020 program to the national 

agenda
• motivate all suitable candidates for EU application (biotechnology is widely 

scattered as one of leading technologies among diverse H2020 programs in all three 
major priorities)

4. unstable and widely unaccepted legal 
framework of R&D&I area including 
evaluation methodologies in public sector 
with no methodology present for private 
sector

• promote coordinated and transparent lobbying towards legislative power in win-win 
settings (role of clusters)

• integrate international standards of Performance-based research funding (PBRF) 
preferentially into areas with high public support (i.e. biotech)

5. non-existent legal framework for 
IPR and missing or non-operating TTOs 
in most institutions

• support IPR knowledge at all levels starting from secondary education
• establish TTO with dedicated personnel

6. decrease in education quality mainly 
in technical disciplines and natural 
sciences starting already at primary level

• Education 2020 initiative at MEYS must set the priorities and support the bottom-up 
activities along with funding

• promote soft skills teaching and legal awareness 

SWOT Analysis
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7. low quality of human resource practice 
and non-professional merging of diverse 
types of activities

• set-up professional career development regulations at a high standard for 
all possible levels in R&D&I

• keep maximum level of professionalization and interdisciplinarity 
(concentrate on a single expertise in different fields)

     PUBLIC/PRIVATE INTERFACE

8. minimal dedicated support for incubators/
contracted professional activities on site 
with direct access to scientific excellence 
and key discoveries as well as scouting 
activities at home institutions

• promote local investigative activities (scouting, workshops), TTO-IOCB ASCR being 
a good example

• evaluation and guidance for existing incubators funded mainly from EU 
(centralized board being essential)

• apply the best practices from German Fraunhofer-Gesellschaft

9. deficient monitoring and advisory 
activities of funding agencies during 
running projects with public support

• introduce all possible measures for international standardization in R&D&I system 
evaluation and PBRF comparison

• audit both financial and science agenda at the same time as the preferred duty

10. disconnected research plan to final 
product realization with poor control 
systems due to lack of education and poor 
historical knowledge

• initiate small start-ups from public support, always backed by professional couching 
and sustained investor control mechanisms

• set up careful institutional filter in spin-off plan – necessarily based on unique 
know-how or already existing product portfolio

• public pre-seed and seed co-support for start-ups directed only to projects with the 
ability to attract private investors (double-check on the quality)

• mediate public-private collaboration and publicize the positive results and examples

     FUNDING

11. no risk venture capital and very limited 
seed money for new enterprises

• bring in seed and venture capital to R&D&I
• attract local benefactors (already positive examples existing) and pharma 

companies (AIFP and EFPIA/IMI activity)

12. no biotech MNC is investing in their own 
R&D in CR, keeping the interest in cheap 
educated workforce only

• governmental incentives for R&D incorporation in entering MNC

13. closed ownership in existing companies 
with no publicly traded shares on the 
market

• place shares on the market for established large companies to generate direct 
shareholder interest

14. low control over public funding of private 
R&D&I (BERD)

• public financial support particularly for high risk/high gain and truly innovative 
private projects not currently included in the company’s project portfolio

• direct all efforts to launch high value-added products, not low-cost copies 
or preliminary outputs - controlled by the sponsor throughout the process

• increase the quality of ex-post transparent evaluation of R&D&I performance 
with the respect to the original public financial support

• adopt good PBRF practice based on standardized evaluation methods and 
classifiers of the commercial outputs

     SOFT SKILLS

15. no focus on research extension into 
commercial sector in the late phase 
of career development

• promote slow switch of education activities towards business skills in diverse 
research fields and support the involvement of commercial sector in this process

16. inappropriate communication and 
collaborative activities leading 
to inefficient decision making and 
geographical and technological isolation

• promote national and international communication and collaboration by all possible 
means among different regions, research areas and management structures

17. no orientation on R&D&I public awareness • refine and control the public relations plans within the new large biotech-oriented 
ERDF-funded centers 

• increase public attraction to Science parks, bioscopes and similar activities 
promoting science in general 

Key barrier Critical recommendation
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Czech biotech SWOT analysis

Strengths
(positive internal)

Weaknesses
(negative internal)

• overall high prestige of R&D in CR
• strong historical focus on natural 

sciences in CR
   - mainly chemistry, physics 

and mathematics 
   - but not biology, medicine and life 

sciences in general
• promising trends in biotech although 

showing low absolute numbers 
   - gradually increasing impact of 

scientific output in number and quality 
of publications

   - steady growth of biotech patents from 
almost zero value before 2005 

   - slow but sustained increase 
in internalization of R&D

   - rise in R&D&I personnel
• biotech evaluation process started 

but the effectiveness linkage between 
support and outcome quality not yet 
well established, mainly in D&I area

• biotech as the high priority discipline 
both in CR and EU

• Czech biotech is very uncompetitive compared to similar sized EU-27 countries such as Denmark, 
Netherlands, Austria, Belgium 

   - overall low quality of life-science research with limited knowledge transfer to commercial sector 
   - low number of patents (mostly filed on demand from public sector due to performance evaluation)
   - low number of competitive idea-driven start-ups and spin-offs
   - 10x lower public institutions research support from the industrial partners compared to EU-27 

(due to low interest in both parties to establish the IPR flow to new products/services)
   - low quality of public-private partnership, weak and only very formal linkage between science 

and industry, often only for the purpose of subsidy drawing 
• Czech biotech sector is considerably underdeveloped in comparison to other high-tech 

technologies/product areas in CR and to the EU average
   - limited expenditure of both GERD and namely BERD in biotech 
   - poor transparency of public financial support and poor correlation to real R&D performance 

and economic parameters of enterprises
   - biotech classification and evaluation methods not yet fully standardized
   - low SME‘s and MNC‘s internal interest in R&D in CR is substituted by excessive prospective 

R&D&I public funding of existing enterprises with lack of careful performance evaluation
   - vast majority of biotech SMEs with very small footprint and no or very limited expansion to the 

international market and slow growth rate compared to other technologies, e.g. ICT
   - absence of performance control mechanisms for a few biotech incubators 
   - on demand financial public support, i.e. biotech firm orientation on public subsidy gathering 

instead of focus on new products (without the public support for innovation rather than research 
oriented projects the existence of most of the small biotech SMEs would be endangered)

   - large biotech MNCs not fully embedded in the Czech national R&D&I system, most existing links 
based on production line (skilled and cheaper workforce) 

• Czech R&D&I teams are small and isolated with limited interdisciplinarity and low flexibility
   - high in-breeding with aged team leaders and very low international mobility in top level 

(overall <5 percent foreigners excluding Slovaks in R&D&I in CR), with the exception of two 
biotech-related institutions (IOCB ASCR and CEITEC) hiring foreign principal investigators

   - lack of biotech-skilled personnel with rigid career progression both in public and private sectors
• lack of high-quality clinical research in CR with weak links to clinical trials
   - low focus on pre-clinical testing to bridge the gap between the identification of lead compounds 

to Phase I clinical trials (increasing the value of the original invention to become interesting 
for MNCs)

• very high regional imbalance in R&D expenditure into biotech 
   - biotech central localization into 2 major corridors (Prague and Brno) with 6 other average regions 

and 4 extremely underdeveloped regions
   - EU funding-driven two-speed development of regions (Prague vs. the rest of CR) in the context 

of poor mobility and conserved research positions
• low priority in biotechnology, bioinformatics and applied biology, including managerial skills 

and entrepreneurship in most universities’ curricula in CR

SWOT Analysis
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Opportunities
(positive external)

Threats
(negative external)

• biotech as one of the most innovative 
sciences today serving diverse set 
of markets

   - EU funding priorities for life science 
and biotechnologies being the 
flagships of top high-tech research 
within the FP7 and Horizon2020 
programs

   - biotechnology crossover with other 
borderline areas such as energetics, 
environmental science and climatology 
as a major part

   - innovation is an inherent part of 
EU strategy for the next financial 
period (Research & Innovation) with 
major support for transfer activities 
and increase in competitiveness

• close biotech connection between 
basic discovery and industry product 
development

• the highest level of patent intensity 
capturing competitive advantages 
on the market showed in biotech

• large proportion of new infrastructures 
in CR dedicated to the field 
of biotechnology and biomedical 
science

   - ERDF-funded infrastructure activities 
worth of 1,5 billion EUR with over 2500 
new employees

   - national investment (MEYS) into 
Campus Albertov Biocenter in Prague

• technical crossover with biotech 
   - possible boost of bioinformatics-driven 

R&D&I due to very strong ICT in CR
   - focus on technical education within 

Education 2020 initiative at MEYS 
• possibility to boost significant 

capabilities of the biotech sector 
in cell-based 

• lack of consensual long-term strategic R&D&I decisions in CR with tendency to financially lock 
the fragmented research trajectories of limited interest

• low political stability and poor general trust in political reforms in higher education and research 
(frequent changes at all levels in government/ministries)

• scientific activities paralyzed by frequent changes in legislation and other legal documents 
(including grant application calls)

• R&D decision making dominated by interest groups with vague R&D&I strategy 
   - only an advisory role of R&D Council 
• low prestige and consensus on current evaluation methodology in R&D&I (it is more instructive 

rather than descriptive)
   - funding of mainstream and established teams with long-term history but having very short-term 

funding packages based on major grant funding as a result of the research quality evaluation 
system in basic science

   - the absence of visionary mid- and long-term perspectives and high-risk/high-gain projects 
as a consequence

   - no evaluation methodology for innovations and no correlative analysis of R&D&I performance 
to business data in CR (national PBRF is non-existing in the field of D&I, at least for 
biotech/pharma field)

• poor quality of key competences in Czech population (management, communication, marketing, 
business, foreign language)

• massive tendency to talent wasting due to poor human resource and research management 
practices

   - continuous emigration of most talented individuals with minimal return policy
   - decline in the quality of tertiary education with limited specialization at the secondary level 
   - low number of personnel in R&D&I, low salaries compared to the rest of EU (percent of total R&D 

budget)
• low effectiveness of both governmental R&D&I support and EU funding utilization 
• continuous financial depression starting in the year 2008
• non-transparent planning/functioning of large ERDF-funded institutions
   - applies to over 30 biotech- and biomedicine-oriented projects, including the top ones: CEITEC, 

ICRC, BIOMEDREG, BioCeV, CENAKVA, Algatech, Centrum regionu Hana, AdmireVet, RECAMO, 
CzechGlobe, IET, NUDZ, ExAM

   - ERDF-funded projects must develop clear implementation plans over the scope of basic science 
only

• virtually no risk venture capital, supplemented with excessive public support
   - lack of competition created by this imbalance
• restrictive EU legislation for patent filling (EPO)

Karel Drbal, PhD

Department of Cell Biology, Faculty of Sciences
Charles University in Prague
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Biotechnologie v České republice

Moderní svět se mění a technologie mají na jeho změnu výrazný vliv. Existuje mnoho teorií, které se snaží popsat 
tento vývoj. Jednou z nich je modifikace původní Kondratievovy teorie. Tato teorie popisuje vývoj v dlouhých vlnách, 
trvajících dekády, které jsou řízeny technologiemi a jejichž tvar je ovlivňován uplatněním či využíváním moderních 
technologií v inovacích. Při aplikaci této teorie na vývoj lidstva v posledních několika stoletích lze vysledovat vliv 
zásadních inovací, které ovlivňovaly či ovlivňují rozvoj lidstva ve vlnách – v posledních stoletích se jedná o rozvoj 
automobilismu a chemie, nukleární energie a letectví a dále informačních a komunikačních technologií. Právě období 
(vlna) rozvoje informačních a komunikačních technologií nyní vrcholí a my jsme svědky uplatňování technologií 
a inovací v běžném životě lidí. Typickou ukázkou jsou mobilní komunikační technologie, výpočetní technika 
či technologie pro získávání anebo uskladnění energie. Následující vlnou podle aplikace Kondratievovy teorie bude 
s největší pravděpodobností vlna biotechnologií. Již nyní pozorujeme stále výraznější uplatnění biotechnologií 
v různých oblastech. V souvislosti s globálním trendem stárnoucí populace a rozšířením tzv. civilizačních onemocnění 
budou pravděpodobně nejviditelnější biotechnologie využívané v medicíně.

Zásadní roli v této fázi rozvoje hraje pochopitelně výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd a uplatňování nových 
poznatků v inovacích. Z tohoto pohledu jsou biotechnologie řazeny mezi tzv. „knowledge intensive“ technologie, 
tj. technologie výrazně závislé na znalostech. Současně jsou, zejména svým potenciálem uplatnění, výrazně 
multidisciplinárním oborem. Biotechnologie představují velkou výzvu zejména z tržního pohledu. Již nyní jsou meziroční 
nárůsty objemu obchodu (složené roční míry růstu, CAGR) v oblastech uplatnění biotechnologií jedny z nejvyšších 
mezi srovnatelnými produkty a službami (viz např. Beyond borders Global biotechnology report 2012, Ernst&Young; 
Trend compedium 2030, Roland Berger Strategic Consultants anebo Diagnostics 2011 Second edition, PWC). 
Jedná se zejména o oblasti zdravotnictví, zemědělství a průmyslu. Objem obchodu v těchto oblastech však globálně 
zajišťují ekonomicky silné, nadnárodní společnosti (zejména v oblasti farmacie), které ovšem projevují vysokou míru 
spolupráce s akademickou sférou na jedné straně a menšími (většinou biotechnologickými) společnostmi na straně 
druhé (viz např. Beyond borders Global biotechnology report 2012, Ernst&Young; Diagnostics 2011 Second edition, 
PWC). Menší biotechnologické společnosti hrají často roli „prostředníka“ mezi výzkumem v  akademické sféře 
a velkými nadnárodními korporacemi. Životní cyklus malých biotechnologických společností po prvotních investicích 
kapitálu (v různé míře a podobě – např. venture kapitál) často pokračuje sloučením či prodejem společnosti některé 
z velkých korporací anebo získáním velkého výzkumně-vývojového kontraktu. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že na zdárném rozvoji tohoto oboru se podílejí faktory, které je možné rozdělit zhruba 
do  následujících tří oblastí. První oblastí je výzkum a vývoj, druhou je spolupráce a transfer technologií a třetí 
je napojení společností na vyšší hodnotové/produktové řetězce (většinou představované uplatněním na zahraničních 
trzích). 

Jak jsou na tom v těchto oblastech biotechnologie v České republice?

Předně je nutno poznamenat, že struktura firem v oblasti biotechnologií odráží vývoj české společnosti a hospo-
dářství v posledních 25 letech. Tato struktura sestává téměř výhradně z malých firem. Je zde pouze několik málo 

středně velkých firem a poboček velkých nadnárodních 
korporací (např. Lonza či Baxter).
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Investice do výzkumu a vývoje v oblasti biotechnologií (anebo poněkud šířeji do oblasti přírodních a  lékařských věd) jsou již 
delší dobu velmi výrazné. Vzhledem k závislosti komerčního využití biotechnologií na poznatcích výzkumu a vývoje je to pozitivní 
údaj. Podíváme-li se na celkové výdaje na výzkum a vývoj v oblasti přírodních a lékařských věd tak zjistíme, že  tyto výdaje 
činí celou 1/3 veškerých výdajů (26 % + 7 %; Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání 
se zahraničím v roce 2012). V kontrastu s tímto údajem je však víceméně neměnná struktura biotechnologických společností 
v ČR pouze s malými známkami většího rozvoje, který bychom předpokládali. Jedním z důvodů je výrazná disproporce mezi 
výdaji podnikatelského sektoru na výzkum a vývoj v oblasti přírodních a lékařských věd, které činí 18 %, a výdaji vládního sektoru 
(z velké části AV ČR) a sektoru veřejných vysokých škol – 70 % resp. 43 % (Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České 
republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012). Při porovnání s ostatními zeměmi (a to zejména podobnými ČR jako např. 
Rakousko, Nizozemí či Finsko) zjistíme mimo jiné výrazně nižší počet patentů (nejen v absolutním množství, ale i relativně), téměř 
nulový počet nových firem (typu spin-off či start-up), nízkou míru spolupráce mezi akademickým a pod-nikatelským sektorem 
a dále také malou kapacitu investic rizikového kapitálu. Rozvoj komerčního využití biotechnologií a potažmo vývoj firemního 
sektoru biotechnologií je přímo závislý na výzkumu a vývoji a co nejrychlejším využití výsledků v praxi. 

Výše zmíněné důvody malého rozvoje sektoru biotechnologií v ČR jsou komplexní a vzájemně propojené – například nelze příliš 
očekávat změnu aktivity existujících „spících“ společností pokud jim nebude narůstat potenciální konkurence ve formě nových 
společností (zakládaných např. jako spin-off či start-up) a nelze také očekávat výrazné finanční investice ze strany kapitálově 
slabých firem, jejichž přístup k rizikovému kapitálu pro další rozvoj je výrazně omezený a které jsou často orientované na domácí 
trh. 

V oblasti spolupráce a transferu technologií dochází v posledních několika letech k pozitivnímu obratu. Je to dáno jednak 
financemi (jejichž struktura zvláště u veřejných financí na výzkum a vývoj prodělává bouřlivé změny), ale zejména pomalou 
změnou myšlení. Na jedné straně to je změna myšlení v akademické sféře, kde již není komercializace výsledků výzkumu 
považována za něco, co akademické sféře nepřísluší. Na druhé straně to je přijímání nových řídících a obchodních modelů 
majiteli a spolumajiteli společností, včetně stále většího uvědomění si důležitosti spolupráce. Z mnoha různých analýz (Analýza 
stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012 anebo Analýza věcných priorit 
a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období 
2014+, Berman Group 2010) vyplývá nízká míra spolupráce mezi akademickým a podnikatelským sektorem. Jedná se však 
skutečně o nízkou míru spolupráce? Pokud například porovnáme počty společných projektů výzkumu a vývoje akademického 
a podnikatelského sektoru tak situace v ČR není tak zlá, např. v porovnání s Finskem (Tekes – the Finnish Funding Agency 
for Technology and Innovation, např. Tekes annual review 2011 nebo Evaluation of Tekes – Final report 2012). Zdá se tedy, 
že se jedná spíše o malou efektivitu spolupráce než o samotnou míru takové spolupráce. Příčinou této malé efektivity je jednak 
samotná motivace, kdy často cílem spolupráce je získání finančních prostředků (dotačních), a dále nepřipravenost obou stran 
na efektivní spolupráci. Ze strany akademického sektoru je to zejména nízké povědomí o hodnotě (ceně) znalostí a zkušeností 
(z čehož vyplývá také nízký počet patentů a praktická absence licencí). Naopak ze strany podnikatelského sektoru se jedná 
zejména o malou znalost trhu a tržního uplatnění či nízkou míru přizpůsobivosti rychle se měnícím požadavkům trhu. Často pak 
má společná práce hořkou pachuť, protože obě strany mají dojem, že ta druhá obelhala tu první, nebo jí přinejmenším nerozumí. 
Jedním ze způsobů jak docílit změny je prohlubování zkušeností na obou stranách, tedy zvyšování povědomí o hodnotě výsledků 
a způsobu jejich ochrany a komercializace na jedné straně a prohlubování znalostí trhu a zvyšování flexibility na straně druhé.



RNDr. Martin Bunček, Ph.D.

zástupce ředitele pro výzkum a vývoj
ve společnosti GENERI BIOTECH s.r.o.,
Hradec Králové
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Specifickou vlastností českých biotechnologických společností je poměrně vysoká míra orientace na domácí trh. Ačkoliv mnoho 
společností, včetně těch malých, uplatňuje své produkty a služby také na zahraničních trzích, jejich rozvojové aktivity bývají 
málo extenzivně orientované. Biotechnologie jsou však typickým příkladem globálního trhu, a ačkoliv může být z krátkodobého 
pohledu orientace na intenzivní využití lokálního trhu ekonomicky zajímavá, z dlouhodobé perspektivy má větší přínos orientace 
na globální trhy. 

Velkou příležitostí je rovněž možnost využít napojení na globální hodnotové/produktové řetězce. V oblasti biotechnologií se jedná 
zejména o spolupráci s některou z velkých nadnárodních společností – od spolupráce čistě výzkumné, přes spolu-práci v oblasti 
služeb ve výzkumu (např. jako CRO – „contract research organization“), po spolupráci čistě obchodní (např. dodávky komponent 
finálního výrobku). Za všechny pozitivní příklady z České republiky jmenujme například Holding Contipro ovládající zhruba 
1/3 světového trhu ve své oblasti, či Sotio a.s. jako příklad významné investice zcela soukromého rizikového kapitálu s jasným 
zaměřením na světový trh.

Český biotechnologický sektor patrně výraznější rozvoj teprve čeká. Bohužel se stále soustřeďujeme téměř výhradně na finanční 
stránku rozvoje a nevěnujeme se těm aspektům, které jsou pro nás zcela zásadní. Mezi ně patří zejména efektivní komunikace, 
sdílení zkušeností a určitá míra „oborové jednoty či semknutosti“. V zahraničí běžnou platformou, která plní většinu těchto 
podmínek, bývají různé formy národních biotechnologických asociací. Ty v těch civilizovaných zemích neslouží jako univerzální 
nástroj pro získávání státních dotací, ale jako skutečná komunikační platforma. V České republice je bohužel získání finančních 
prostředků (většinou ve formě dotace) obecně vnímáno ve většině případů jako cíl a nikoliv jako prostředek. Je nutné toto 
paradigma změnit! 

Pokud máme skutečně obstát v zahraniční konkurenci, která je mnohem silnější a má mnohaletý náskok, bude nutné přestat 
vést žabomyší války, začít efektivně komunikovat, sdílet maximum špatných i dobrých zkušeností a koordinovaně vystupovat 
směrem k vnějšímu okolí.

Biotechnologie v České republice
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Biotechnologies in the Czech Republic

The modern world has been changing and the technologies have a considerable influence on this change. There are many 
theories, trying to describe this world development and one of them is the modification of the original Kondratiev’s theory. 
This  theory describes the development in the long waves, lasting decades which are controlled by technologies and the 
form of which is influenced by applying or use of these technologies in innovations. Applying this theory to the development 
of mankind in the last several centuries, the influence of basic innovations may be seen which has influenced the mankind 
development in these waves – in the last centuries it is the development of car industry and chemistry, nuclear energy and aviation, 
moreover the wave of information and communication technologies. The period (wave) of the development of information and 
communication technologies culminates at present and we are witnesses of the application of these new technologies and 
innovations in the usual life of people, not only in the highly developed part of the world. Typical examples are the mobile 
communication technologies, computer technology or technology for acquiring or storage of energy. Based on the application 
of the Kondratiev’s theory the following wave will be, with a highest probability, the wave of biotechnologies and already now 
we see the more and more frequent application of biotechnology in various fields. In connection with the global trend of aging 
population and spreading civilization diseases, the most visible biotechnologies are probably those utilized in the medicine.

The principle role in this stage plays understandably the research and development in the field of natural sciences and applying 
new knowledge in the innovations. From this point of view the biotechnologies are a part 
of  „knowledge intensive“ technologies, i.e technologies considerably depending on the 
knowledge. Simultaneously biotechnologies, especially by its potential of application, are 
a multidisciplinary branch to a large extent. 

Biotechnologies represent a considerable challenge not only from the viewpoint 
of research and innovations, but also from the market point of view. Already now the 
inter-annual growth of the trade volume (composed annual growth rate, CAGR) in the 
fields of biotechnologies applications is the highest one among comparable products 
and services. The concern is especially the application of biotechnology in the 
medicine, agriculture and in the industrial technologies. The volume of trade in these 
fields is, however, globally covered by the economically strong, multinational companies 
(especially in the field of pharmacy), cooperating to a high extent with the academic sphere 
on one hand and smaller (mostly biotechnological) companies on the other hand. Smaller biotechnological 
companies play often the role of the „inter-mediator“ between the research in the academic sphere and big 
multinational corporations. The life cycle of small biotechnological companies after the first capital investments (in a various 
extent and form – e.g. venture capital) continues often by merger or sale of the company to a big corporation or by acquiring 
a big research-development contract. 

It follows from the above mentioned that the factors which can be split into following three fields participate in the positive 
development of this field. The first field is the research and development, the second one is the cooperation and transfer 
of technologies and the third one is the connection of the company to high value/product chains (mostly represented by taking 
hold at foreign markets). 

Biotechnologies in the Czech Republic
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And what about the biotechnologies in the Czech Republic?  

It should be noted at first that the structure of companies in the field of biotechnologies reflects the development of the Czech 
society and economics in the last 25 years. This structure consists almost exclusively of small companies and only several 
middle-sized companies or subsidiaries of big multinational corporations (i.e. Lonza or Baxter).

The investments into the research and development in the field of biotechnologies (or into the field of natural or medical science 
in a broader sense of world ) have been significant for a longer time. These are positive data in view of the dependence of the 
commercial use of biotechnologies on the conclusions of research and development. Viewing the total expenses for the research 
and development in the field of the natural and medical science we find out that that these data represent 1/3 of all the data 
(26% + 7%). In contrast with it, the structure of biotechnological companies in the CR does not change, it shows only lower 
symptoms of the development than we would expect. One of the reasons is the considerable disproportion between the 
investments of the entrepreneurial sector into the research and development in the field of natural and medical sciences which 
were 18%, and the investments of the governmental sector (Academy of Sciences of CR for the most part) and the sector 
of public universities which are 70% or 43%. During the comparison with other countries (especially with countries similar to CR, 
as e.g. Austria, Netherlands, Finland) we also, among others, find out a considerably lower number of patents (not only in the 
absolute amount, but also relatively), almost zero number of new companies (type spin-off or start-up), low extent of cooperation 
between the academic and entrepreneurial sector and also a low capacity of risk capital investments. The  development of 
commercial usage of biotechnologies and the development of the company sector of biotechnology depends directly on the 
research and development and the as quick as possible application of results in practice. The above mentioned reasons of the low 
development of biotechnologies sector in the CR are comprehensive and mutually connected – for example no change of activity 
of existing „sleeping“ companies cannot be expected if their potential competition in the form of  new companies (founded 
as spin-off or start-up companies) does not grow and also no considerable financial investments from the part of capital-weak-
companies cannot be expected; their attitude to the risk capital for the next development is quite limited; they are often oriented 
on the home market. 

There was a positive turn in the field of the cooperation and transfer of technologies in the last several years. The reason are 
finances (their structure undergoes a radical change especially as for the public finances for the research and development), but 
also the slow change of thinking. On one hand, it is the change of thinking in the academic sphere, where the commercialization 
of results is not considered for something not pertaining to the academic sphere. On the other hand, owners and co-owners 
of companies have been accepting new control and business models, e.g. growing feeling of necessity of cooperation. The low 
extent of cooperation between the academic and entrepreneurial sector follows from many various analysis; however, is it a really 
low extent of cooperation? If we, e.g. compare the numbers of common projects of research and development of the academic 
and entrepreneurial sector, the situation in the CR is not bad (e.g. in comparison with Finland ). It seems the more important 
problem is the low effectiveness than the extent of cooperation. The cause of this low effectiveness is the motivation on one 
hand where the target of the cooperation is often acquiring the financial means (subsidy), and the missing preparedness of both 
parties on the effective cooperation. The problem in the academic sector is especially the low knowledge of the value (price) of 
knowledge and experience (from which follows also the low number of patents and the practical absence of licenses). On the 
contrary, on the part of the entrepreneurial sector we see as a problem a low knowledge of market and market application or a 
low extent of the adaptation to the quickly changing requirements of the market. The common work has often a bitter flavor as 
both parties have the impression that they were betrayed by the second party or that the second party does not understand it. 
One of the ways how to achieve a change is to deepen experience of both parties (i.e. increasing the awareness of the value of 
results and way of their protection and commercializing on one side and deepening the knowledge of the market and increase 
of flexibility on the other side). 

Biotechnologies in the Czech Republic
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A specific feature of the Czech biotechnological companies is a quite high orientation on the inland market. Although 
many companies, including the small ones, sell their products and services also at foreign markets, their development 
activities are mostly only to a small extent orientated on the extensive development. Biotechnologies, however, are the 
typical example of the global market and although, from a short-time point of view, the orientation on the more intensive 
usage of local market may be economically interesting, the orientation on the global markets is interesting from the long-
term perspective. A great opportunity is also the connection to global value/product chains. In the field of biotechnologies, 
the cooperation with some of the big multinational companies may be a target – from the research cooperation through 
the cooperation in the field of services for the research (e.g. CRO – „contract research organization“) up to the commercial 
cooperation (e.g. deliveries of the components for the final products). Let us state a few positive examples from the Czech 
Republic of many -Holding Contipro controlling approx. 1/3 of the world market in its branch, or Sotio a.s. are examples of the 
important investment of the completely private risky capital with the clear focus on the world market.

A more significant development in the Czech biotechnological sector may be expected in future with a highest probability. 
Unfortunately, we focus exclusively on the financial aspect of the development and we do not devote any attention to the 
aspects of the development which are of principal importance for us. These are especially: effective communication, sharing 
experience and a certain extent of „branch unification or tightness“. Abroad, various forms of the national biotechnological 
associations are a common platform complying with the most of these conditions. In the civilized countries, they do not function 
as universal tool for acquiring the state subsidies, but as the real communication platform. In the Czech Republic, however, 
acquiring financial means (mostly in the form of a subsidy) is generally perceived as a target and not as a mean. It is necessary 
to change this scheme! 

If we want really assert ourselves against the foreign competition, which is stronger and has the advantage of being many years 
before us, it will be necessary to stop nonsense disputes, to start to communicate effectively, to share the maximum of bad 
as well as good experience and to approach in a coordinated way to the external environment.

RNDr. Martin Bunček, Ph.D.

Deputy Director for R&D,
GENERI BIOTECH s.r.o.,
Hradec Králové
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Využít příležitost v době výzev – systém podpory inovací v ČR

Česká republika se v probíhající globální hospodářské soutěži snaží zařadit do skupiny nejvyspělejších ekonomik světa s nejvyšší 
životní úrovní a to prostřednictvím přechodu na znalostní ekonomiku. Jedním z pilířů moderní znalostní české ekonomiky by se do 
budoucna měla stát molekulární biologie, biotechnologie a další příbuzné obory, ve kterých se uplatňuji postupy práce s živými 
mikroorganismy. Tyto sektory patří v České republice do skupiny prioritních oborů, které byly již v roce 2005 uvedeny mezi 
Dlouhodobými základními směry výzkumu.1 Podpora těchto přírodovědných oborů byla také následně potvrzena v dokumentu: 
„Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2011“, kde byla molekulární biologie opět zařazena mezi obory 
s cílenou podporou ze strany veřejného sektoru.2 

Podpora rozvoje molekulární biologie a biotechnologie dostala svou konkrétní podobu v současném rozpočtovém období 
Evropské unie let 2007 – 2013, která v České republice umožňovala financování rozsáhlých inovativních projektů a to hned 
z několika operačních programů. Jedním z největších byl Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) MŠMT, 
prostřednictvím kterého je financována výstavba center vědecké excelence evropského významu. Hned několik z těchto center 
je pak zaměřeno na vybrané oblasti molekulární biologie a biotechnologie. Konkrétně se jedná o projekty BIOCEV ve Vestci, 
FNUSA-ICRC v Brně a CEITEC rovněž v Brně. Kromě těchto špičkových interdisciplinárních projektů byla podpořena řada 
menších, sektorově zaměřených výzkumných institucí realizující aplikovaný výzkum. Jde o tzv. Regionální centra VaV, kam 
z oblasti biotechnologií a biomedicíny patří projekty Centrum řasových biotechnologií v Třeboni (Algatech), Centrum regionu 
Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG), Centrum pro 
aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně (AdmireVet), Regionální centrum aplikované molekulární onkologie 
(RECAMO), Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni a Institut environmentálních technologií (IET). Současné rozpočtové 
období Evropské unie tak poskytlo mimořádnou příležitost k investicím do sledovaných přírodovědných oborů, když v souhrnu 
je alokována na všechny projekty evropských center excelence a regionálních center VaV částka 1 612mil EUR.3 

Tyto velké projekty vědecké infastruktury však nemohou samy o sobě nastartovat úspěšný rozvoj biotechnologického sektoru 
v České republice a musí být doplněny synergickými projekty zaměřenými na rozvoj inovativních podniků. Tyto podmínky mají 
být vytvořeny především prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) zaměřeného na inovativní malé 
a střední podniky a rozvoj výzkumu a vývoje v těchto společnostech. V rámci tohoto programu bude v současném rozpočtovém 
období EU přerozdělena částka přesahující 3 040 milionů EUR.4 Z pohledu biotechnologického sektoru byly nejzajímavější 
programy zaměřené na podporu výzkumu a vývoje. Jedná se o program Potenciál - určený pro rozšiřování vlastních výzkumných 
a vývojových kapacit, Inovace nabízející prostředky k ochraně průmyslového vlastnictví a zlepšení firemních procesů, Spolupráce 
- financující vznik oborových klastrů a Prosperita - umožňující výstavbu inovační infrastruktury v podobě vědeckotechnických 
parků, podnikatelských inkubátorů, center transferu technologií atd. Podobně je možné k podpoře výzkumu, vývoje a inovací 
použít OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, řízený opět MŠMT, ze kterého jsou uvolněny prostředky pro investice 
do vzdělávacího systému a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. V rámci prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum 
a vývoj, je na problematiku podpory VaVaI alokována částka 626,5 mil. EUR.5

Kromě výše uvedených strukturálních fondů je nutné zmínit další zdroje podpory inovací v České republice, zaštítěné především 
Technologickou agenturou a Grantovou agenturou. Grantová agentura podporující základní výzkum přerozdělila v roce 2012 
na granty základního výzkumu částku 2 920 mil. Kč, přičemž biotechnologie jsou zastoupeny hned ve dvou kategoriích – lékařské 
a biologické vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy.6 Technologická agentura přerozdělila v roce 2012 na granty 
aplikovaného výzkumu více než 2 170 mil. Kč.7 V rámci programu Centra kompetence podpořila tři biotechnologické projekty, 
v rámci programu Alfa v průběhu třech veřejných výzev pak 22 oborových projektů. Dalšími zadavateli grantů na podporu 
výzkumu, vývoje a inovací pak byla jednotlivá ministerstva, ať už se jednalo o Ministerstvo průmyslu a obchodu a program TIP, 
Interní grantový program Ministerstva zdravotnictví, nebo Národní agenturu pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství 
a další.
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Přes všechny výše uvedené programy podpory výzkumu, vývoje a inovací však Česká republika stále zaostává ve výkonnosti 
v oblasti inovací. Výkonnost České republiky se nachází pod průměrem EU, když je z 27 států EU hodnocena na 17. místě jako tzv. 
“mírný inovátor“.8 Nedostatečné jsou v porovnání s ostatními zeměmi EU hlavně výstupy výzkumu a vývoje, ať už jsou ve formě 
patentů, užitných vzorů, registrace ochranných známek a dalších výstupů.9 Dalším negativním jevem je roztříštěnost podpory 
výzkumu a vývoje a nedostatečná koordinace, když příliš mnoho orgánů státní správy realizuje své vlastní podpůrné programy. 
Stejně tak lze kriticky poukázat na omezenou spolupráci mezi veřejnou, akademickou a  soukromou sférou a  nedostatečně 
fungující model přenosu technologií z výzkumu do výrobní praxe. Evropská komise ve  snaze podpořit výkonnost v oblasti 
inovací doporučuje ve svém návrhu Dohody o partnerství a programů v České republice pro období 2014 – 2020 investovat 
finanční prostředky do moderního výzkumného vybavení tak, aby byly zajištěny dostatečné technologické kapacity stimulující 
další výzkum, vývoj a inovace.10 Posílit bude také nutné komercializaci jednotlivých výsledků a jejich transfer do průmyslové 
sféry, především směrem k malým a středním podnikům. Investice do výzkumu a inovací jsou dokonce jedním z pěti hlavních 
navrhovaných tematických cílů se záměrem zvýšit financování výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků do roku 2020 
na 1 % HDP ročně ze současných 0.58 % tak, jak byly realizovány v roce 2010.11 

Je zřejmé, že přes pozitivní vnější okolnosti naráží české inovační prostředí na své vlastní specifické limity způsobené právě 
nedostatečnou ochotou ke vzájemné spolupráci, nedostatkem zkušeností z přenosu technologií do výrobní praxe a nezájmem 
tuzemských podniků o spolupráci s českým akademickým prostředím. Zdá se tedy, že zdaleka největší výzvou, která českou 
společnost na cestě ke znalostní ekonomice čeká, je překonání zažitých stereotypů, nedostatku komunikace a představ, 
že si každý vystačí sám.

1 Dlouhodobé základní směry výzkumu byly schváleny vládním usnesením č. 661 1. 6. 2005, tento dokument byl nahrazen Prioritami aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 
na léta 2009-2011 , blíže viz. http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=13590

2 Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=534565

3 Webové stránky MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi 

4 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací Ceské republiky na léta 2009 – 2015, s. 5. http://www.vyzkum.cz/storage/att/316EDE80438A49F64BF884897F06F6C1/Narodni%20
politika%20vyzkumu%20vyvoje%20a%20inovaci%20CR%20na%20leta%202009_2015.pdf 

5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/op-vk/op-vk_30.11.11.pdf s.144

6 Rada pro výzkum, vývoj a inovace http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=551861 

7 TACR webové stránky http://www.tacr.cz/cs/obsah/rozpo%C4%8Det-ta-%C4%8Dr 

8 Stanovisko útvarů Komise k vývoji v oblasti Dohody o partnerství a programů v České Republice pro období 2014-2020 s. 6

9 Innovation Union Scoreboard 2011 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf s. 17

10 Stanovisko útvarů Komise k vývoji v oblasti Dohody o partnerství a programů v České Republice pro období 2014-2020 s. 10

11 Stanovisko útvarů Komise k vývoji v oblasti Dohody o partnerství a programů v České Republice pro období 2014-2020 s.5

Mgr. Marek Polach

Manažer sdružení Czech Bio - asociace
biotechnologických společností ČR, z.s.p.o.
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Taking advantage of opportunities in the time of public calls – system of innovation support in the CR

In the time of the continuing global economic competition, the Czech Republic tries to keep pace with the group of the countries with 
the most advanced economy and the highest living standard by the transition to the knowledge economics. In future, pillars of the 
modern knowledge Czech economy should include the molecular biology, biotechnology and additional associated branches, in which 
procedures of the work with live micro-organisms are applied. These sectors are in the group of priority branches in the Czech Republic, 
stated among the Long-term Primary Research Directions already in 2005.1 The support of these fields of natural sciences was also 
subsequently confirmed in the document: „Priorities of the Applied Research, Development and Innovations in the Years 2009-2011“, 
where the molecular biology was included among the branches with the support by the public sector again.2

The support of the development of the molecular biology and biotechnology crystallized in the present budget period of the European 
Union in the years 2007 – 2013 enabling in the Czech Republic financing extensive innovative projects from several EU operational 
programs. One of the most important ones was the Operational program Research and Development for Innovations (OP VaVpI) of the 
Ministry of Education, Youth and Sports, through which the construction of centers of the scientific excellence of the European significance 
was financed. Several of these centers focus on the selected fields of the molecular biology and biotechnology. Particularly these are 
projects: BIOCEV in Vestec, FNUSA-ICRC in Brno and CEITEC also in Brno. Besides these top interdisciplinary projects, a number 
of smaller, on sector focused research institutions implementing applied research were subsidized. These are so-called Regional R&D 
Centers; the following projects are implemented in biotechnology and biomedicine: Center for algal biotechnology in Třeboň (Algatech), 
Center of Haná Region for Biotechnological and Agricultural Research, Biomedicine for Regional Development and Human Resources 
(BIOMEDREG), Centre for Advanced Microbiology and Immunology in Veterinary Medicine (AdmireVet), Regional Centre of Applied 
Molecular Oncology (RECAMO), Biomedicine Centre of the Medical Faculty in Plzeň and Institute of Environmental Technologies (IET). 
The present budget period of the European Union provided in this way an extraordinary opportunity for investments into the concerned 
fields of natural sciences; in total, the amount of 1 612mil EUR was allocated into all the projects of the European Centers of Excellence 
and the Regional R&D Centers.3

These large projects of the scientific infrastructure, cannot, however, alone start the successful development of the biotechnological 
sector in the Czech Republic and they shall be supplemented by the synergic projects focused on the development of the innovative 
enterprises. These conditions shall be created first of all through the Operational program Enterprises and Innovations (OPPI) which 
is  focused on the innovative small and middle-sized enterprises and progress in research and development in these companies. 
In the scope of this program, the sum exceeding 3 040 mil. EUR will be split in the present budget period of EU.4 From the viewpoint 
of the biotechnological sector, the most important programs were the programs focused on the support of research and development. 
It is the program Potential determined for extending the own research and development capacities, Innovations offering the means 
for the protection of the industrial property and improvement of company procedures; Cooperation financing the establishment 
of  the branch clusters and Prosperity enabling the construction of the innovative infrastructure in the form of the scientific technical 
parks, entrepreneurial incubators, centers for technology transfer etc.. Similarly, it is possible to utilize for the support of the research, 
development and innovations the OP Education for Competitiveness managed again by the Ministry of Education, Youth and Sports 
(MŠMT), from which the means were released for the investments into the educational system and for improving conditions in the 
research and development. In the scope of the priority axis 2 – Tertiary education, Research and Development, the amount of 626,5 mil. 
EUR shall be allocated to R&D support.5

Besides the above mentioned structural funds it is necessary to mention other sources of innovation support in the Czech Republic, 
allocated first of all by the Technological Agency and Grant Agency. The Grant Agency supporting the basic research splits and allocates 
as grants of the basic research the amount of 2 920 mil. CZK in 2012; the biotechnologies are represented by two categories – medical 
and biological sciences and biological-environmental sciences.6 The Technological Agency allocated more than 2 170 mil. CZK as grants 
in applied research in 2012.7 In the program scope, Competence Centers subsidized three biotechnological projects, 22 branch projects 
in the scope of Alfa program during three public calls. Additional grant providers for the support of research, development and innovations 
were the individual ministries, e.g. Ministry of Industry and Commerce and TIP program, Internal Grant Program of the Ministry of Health, 
National Agency for Agricultural Research of the Ministry of Agriculture etc.

Taking advantage of opportunities
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In spite of all the above mentioned programs for the support of the research, development and innovations, the Czech Republic, 
however, falls behind in the performance in the field of innovations. The efficiency of the Czech Republic is under EU average; 
of 27 EU states, it is on the 17th place as the so-called “mild innovator“.8 Mainly the outputs of the research and development are 
insufficient in comparison with other EU countries, e.g. in the form of patents, utility models, registration of protective trademarks and 
further outputs.9 Another negative phenomenon is the fragmentation of the subsidies for research and development and their insufficient 
co-ordination; too many state administration bodies implement their own subsidy programs. Also the limited cooperation between 
the public, academic and private sphere and insufficiently functioning model of the transfer of technologies from the research into 
the productive practice may be seen as a critical point. The European Commission, trying to support the performances and efficiency 
in the field of innovations, recommends in its draft of the Partnership Agreement and programs in the Czech Republic for the period 
2014 – 2020 to invest financial means into the modern research equipment to assure the sufficient technological capacities stimulating 
further research, development and innovations.10 Also the commercializing individual results and their transfer into the industrial sphere 
shall supported, mainly in the direction to small and middle-sized enterprises. The investments into the research and innovations are one 
of the five main suggested thematic targets with the intention to increase the financing of research, development and innovations from 
the public means to 1 percent BIP annually from the present 0.58 percent up to 2020 as if they were implemented in 2010.11

It is clear that in spite of positive external circumstances, the Czech innovation environment encounters its own specific limits caused 
by the insufficient willingness to the mutual cooperation, lack of experience with the transfer of technologies into the production practice 
and the lack of interest of domestic enterprises in the cooperation with the Czech academic environment. It seems that the greatest 
challenge the Czech society is facing on the way to the knowledge economy is overcoming the common stereotypes, lack of  the 
communication and the idea that everybody can work on his/her own. 

1 Long-term Primary Directions of Research were approved by the governmental decree No. 661 1. 6. 2005, this document was replaced by the Priorities of the Applied 
Research, Development and Innovations for the years 2009-2011, closer see: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=13590

2 Priorities of Applied Research, Development and Innovations http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=534565

3 Web site of MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi 

4 National Policy in Research, Development and Innovations of the Czech Republic for the years 2009–2015, s.5. http://www.vyzkum.cz/storage/att/316EDE80438A49F64BF884
897F06F6C1/Narodni%20politika%20vyzkumu%20vyvoje%20a%20inovaci%20CR%20na%20leta%202009_2015.pdf 

5 Operational Program Education for Competitiveness, http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/op-vk/op-vk_30.11.11.pdf s.144

6 Council for Development, Research and Innovations http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=551861 

7 TACR web site http://www.tacr.cz/cs/obsah/rozpo%C4%8Det-ta-%C4%8Dr 

8 Standpoint of Commission bodies to the development in the field of the Partnership Agreement and Programs in the 
Czech Republic for the period 2014-2020 S. 6

9 Innovation Union Scoreboard 2011 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf s. 17

10 Standpoint of Commission bodies to the development in the field of the Partnership Agreement and programs in the 
Czech Republic for the period 2014-2020 s. 10

11 dtto p.5

Mgr. Marek Polach

Manager Czech Bio - association of Czech
biotech companies z.s.p.o.
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Seznam zkratek:

AIP ČR  Asociace inovačního podnikání ČR

AV ČR   Akademie věd České republiky 

AVO  Asociace výzkumných organizací 

BERD   Výdaje podniků na výzkum a vývoj

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

EK  Evropská komise

EMA  Evropská autorita pro schválení léčiv a jejich testování (European Medicines Agency)

EPO  Evropský patentový úřad

EU   Evropská unie 

EU-27  Současné státy Evropské unie 

ERDF  Evropský regionální a rozvojový fond (European Regional Development Fund)

FDA  Americká autorita pro schválení léčiv a jejich testování (Food and Drug Administration)

FTE   Zaměstnání na plný úvazek na 1 rok (Full-time equivalent)

GBAORD  Vládní rozpočtové dotace na VaVaI 

GERD   Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj

GOVERD  Státní výdaje na výzkum a vývoj

HDP   Hrubý domácí produkt

HERD   Výdaje na výzkum a vývoj v sektoru vyššího vzdělání

ICT   Informační a komunikační technologie

IPR   Práva na duševní vlastnictví 

IVD  in vitro diagnostika 

IVF  in vitro fertilizace (oplodnění ve zkumavce)

MNC   Nadnárodní společnosti – korporace (Multinational corporation) 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSP   Malé a střední podniky (angl. SME) 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OECD   Organisation for Economic Cooperation and Development

PBRF   Financování výzkumu založené na výkonu (Performance-based research funding)

RVVI  Rada pro výzkum, vývoj a inovace

TTO  Centrum pro přenos poznatků a technologií (Technology Transfer Office)

VaV  Výzkum a vývoj

VaVaI   Výzkum, vývoj a inovace

Seznam zkratek
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List of abbreviations:

AIE CR  Association of innovative entrepreneurship in CR

ASCR  Academy of Sciences of the Czech Republic 

AVO  Association of research organizations 

BERD   Business enterprise expenditure on R&D

CR   Czech Republic 

CZSO  Czech Statistical Office 

EC  European Commission

EMA  European Medicines Agency

EPO  European Patent Office

ERDF  European Regional Development Fund

EU   European Union

EU-27  Current EU member states

FDA  Food and Drug Administration

FTE   Full-time equivalent

GBAORD  Government budget appropriations or outlays on R&D 

GDP   Gross domestic product 

GERD   Gross domestic expenditure on R&D

GOVERD   Government expenditure on R&D

HERD  Expenditure on R&D in higher education sector

ICT   Information and communications technology

IVD  in vitro diagnostic

IVF  in vitro fertilization

IPR  Intellectual property rights

MEYS   Ministry of Education, Youth and Sports

MIT   Ministry of Industry and Trade

MNC  Multinational Corporation

OECD   Organization for Economic Cooperation and Development

PBRF  Performance-based research funding

R&D  Research and Development

R&D&I   Research, Development and Innovation

R&D Council  Czech advisory board for national research budget and priority settings

  (in Czech: RVVI – Rada pro výzkum, vývoj a inovace)

SME   Small to Medium Enterprise

TTO  Technology Transfer Office

List of Abbreviations
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Gate2Biotech je portál, který spojuje biotechnologickou komunitu ve střední Evropě. 
Mapuje vše nové v oboru biotechnologií.

Díky portálu mohou firmy podnikající v oboru vyhledat jednoduchým způsobem výzkumná pracoviště a další partnery pro řešení 
technologických problémů, s nimiž se potýkají a také zde mohou prezentovat nabídku svých služeb potenciálním partnerům z česka i zahraničí.

Portál Gate2Biotech slouží jak most propojující vědeckovýzkumný sektor a sektor komerční. Začleňuje úřady a podpůrné organizace zaměřené 
na podporu transferu inovativních technologií do jednotné komunikační platformy českých a světových biotechnologií.

Jako zprostředkovatel informací poutá pozornost k oblasti biotechnologií a podpoře jejich aplikací a transferu do praxe.

Zároveň funguje jako nástroj k motivaci nepodnikatelské odborné veřejnosti (zejm. vědců a studentů) směrem k inovačnímu podnikání 
či aplikovanému výzkumu.

Typ reklamy Popis Cena

Reklamní banner (viditelný ze všech míst portálu) Rozměr 120 x 100 3 000,- Kč/měsíc

Reklamní banner na hlavní straně Skyscraper (550 x 60) 5 000,- Kč/měsíc

Partnerství portálu - výhradní Mnohokomponentní balíček, který zajistí maximální viditelnost na portále (logo, bannery apod.) a na 
souvisejících tiskovinách, se statutem oborové exkluzivity, místo v newsletteru (zasílaný každý měsíc 
registrovaným uživatelům webu – v současné době více než 9.000 emailových adres)

200 000,- Kč/rok

Partnerství portálu - nevýhradní Mnohokomponentní balíček, který zajistí maximální viditelnost na portále viz výše, bez statutu oborové 
exkluzivity

150 000,- Kč/rok

Partnerství - sekce Viditelnost v příslušné sekci portálu 45 000,- Kč/rok

Partnerství - rubrika Propagace ve vybrané rubrice portálu 20 000,- Kč/rok

Konferenční balíček Informace o konferenci s možností zajištění registrace na webu, publikování tiskových a mediálních 
zpráv o konferenci, možnost uveřejnění fotogalerie, uvedení loga v newsletteru

3 000,- Kč/měsíc

Konferenční balíček - zvýhodněný Při zařazení portálu G2B jako mediálního partnera do propagačních materiálů konference, uvedení loga 
ve sbornících a přiložených materiálech 50% sleva na konferenční balíček

1 500,- Kč/měsíc

Prostor v newsletteru Prostor pro PR/reklamu (sponzor newsletteru) 3 500,- Kč/číslo

Dopis registrovaným uživatelům Jednorázové zaslání hromadného emailu na adresy registrovaných uživatelů 2 000,- Kč

PR článku Uveřejnění druhého a každého dalšího článku 1 000,- Kč

Spojte svoji značku s jedinečným portálem Gate2Biotech

- oslovíte čtenáře zajímající se o obor biotechnologií – na rozdíl od reklamy v obecných vyhledávačích

- portál není zařazen do žádného z internetových reklamních systémů, pečlivě vybíráme mezi zájemci o umístění reklamy tak, 
aby neklesala důvěryhodnost našich sdělení a sdělení našich partnerů

- díky česko-anglické verzi oslovíte i zahraniční odborné návštěvníky a investory 

Portál Gate2Biotech je rozdělen do sekcí věnovaných:
• Českým biotechnologickým firmám 
• Českým výzkumným institucím a projektům v oblasti biotechnologií 
• Potenciálním a současným podnikatelům v oblasti biotechnologií 
• Potenciálním investorům do českých biotechnologií 
• Vzdělávání, kurzům, rozvoji lidských zdrojů a pracovním příležitostem 
• Současným novinkám na poli biotechnologií se zaměřením na Českou republiku 

www.gate2biotech.cz

Zpracovatel



Gate2Biotech is a portal that unites biotechnological community
in Central Europe. It covers all the news in the field of biotechnology.

Thanks to the the portal the companies engaged in the field can easily search for research institutions and other partners to solve technical 
problems they are facing and here they can also present their services offer to potential partners from the Czech Republic and abroad.

Gate2Biotech portal serves as a bridge connecting scientific and commercial sector. It incorporates offices and support organizations 
dedicated to promoting transfer of innovative technologies into a unified communication platform of Czech and international biotechnologies.

As a mediator of information it draws attention to biotechnologies and support of their application and transfer into practice.

It also functions as a tool for encouraging non-professionals (especially scientists and students) towards innovative business or applied 
research.

Ad Type Description Price

Advertising banner (visible  throughout the site) Dimensions: 120 x 100 3 000,- CZK/month

Advertising banner on the main page Skyscraper (550 x 60) 5 000,- CZK/month

Portal partnership - exclusive Multicomponent package that will ensure maximum visibility on the portal (logos, banners, etc.) 
and related publications, with exclusive field status, place in the newsletter (sent every month to registered 
site users - currently more than 6000 email addresses)

200 000,- CZK/year

Portal partnership - non-exclusive Multicomponent package that will ensure maximum visibility of the portal (see above),  without exclusive 
field statusexkluzivity

150 000,- CZK/year

Partnerství - sekce Viditelnost v příslušné sekci portálu 45 000,- CZK/year

Partnership - Feature Propagace ve vybrané rubrice portálu 20 000,- CZK/year

Conference Package Conference information with the possibility of registering on the Web, publishing of print and media 
reports about the conference, the possibility of publishing photo galleries, placing a logo in the newsletter

3 000,- CZK/month

Conference Package - preferential In the case of including G2B portal as a media partner into the promotional materials of the conference, 
putting the logo in conference volumes and accompanying materials, 50% discount on the conference 
package

1 500,- CZK/month

 Space in the newsletter Space for PR / Advertising (sponsor of the newsletter) 3 500,- CZK/issue

Direct email Direct email to all registered users 2 000,- CZK/email

PR of the article Publication of the second and each additional article 1 000,- CZK/month

Connect your brand with a unique portal Gate2Biotech

- you will reach readers interested in the field of biotechnology - as opposed to advertising in general search engines 

- the portal is not included in any of the online advertising system, we choose carefully among candidates for ad placement so that the 
credibility of our messages and communications from our partners does not decline

- thanks to Czech-English version you can also reach international professional visitors and investors

Gate2Biotech is divided into sections dedicated to:
• Biotechnology companies based in the Czech Republic 
• Biotechnology research institutes and projects based / undertaken in the Czech Republic 
• Potential founders or existing owners of biotechnology companies 
• Potential investors into Czech biotechnology 
• Education, training, development and recruitment of biotech human resources 
• Biotechnology current affairs (with emphasis on the Czech biotech) 

www.gate2biotech.com
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Zajišťujeme:

• Správu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP)

• Podporu inovačního podnikání

• Zvýhodněný pronájem prostor a laboratorního
zařízení JVTP

• Provoz webového portálu Gate2biotech

• Vyhledávání vhodných projektů
a projektových partnerů

• Vzdělávání a poradenství

• Tvorbu, realizaci a koordinaci
výzkumné a inovační politiky 
regionu

• Monitoring dotačních titulů

Cílem sdružení je zrychlení a usnadnění vývoje a posílení komerční aktivity biotechnologických organizací napříč Českou 
republikou a zintenzivnění komunikace mezi všemi klíčovými hráči v biotechnologiích. Tím je myšlena nejen komunikaci mezi 
komerčními partnery, ale i podpora spolupráce mezi komerční oblastí a akademickou sférou. 

Neméně důležitou aktivitou sdružení je řešení společných projektů a možné čerpání z dotačních programů na podporu 
konkurenceschopnosti jednotlivých členů a jejich společných výzkumných projektů.

Pro své členy sdružení organizuje pravidelné vzdělávací semináře, networking akce a zajišťuje účast na zahraničních výstavách 
a veletrzích.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

www.jaip.cz

www.czechbio.org

CzechBio  -  asociace biotechnologických společností ČR, z.s.p.o. je národní 
platformou sdružující více než 35 biotechnologických společností 
a výzkumných organizací.
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