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říká o vývoji  nových preparátů a budoucích příjmech z licencí a patent ů šéf Centra vývoje  
originálních léčiv Martin Fusek 
 
Pražský Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) je na poli české vědy 
fenoménem. Jeho aktuální roční zisky z patent ů a licenčních smluv dosahují až miliardy korun, a 
dejvickým vědcům by tak mohly závidět i velké komerční společnosti. V drtivé většině jde o platby 
spojené s vědeckou prací profesora Antonína Holého, na jehož výsledky chce vedení ústavu navázat. 
 Před dvěma lety vzniklo s podporou grantu Technologické  agentury  České  republiky  (TA 
ČR) Centrum vývoje  originálních léčiv, které dělá právě to, co má ve svém názvu: z výsledk ů 
základního výzkumu  vybírá zajímavé projekty a preparáty a snaží se je dotáhnout až do fáze 
komerčního využití. 
 „Snažíme se o propojení akademické a komerční sféry a o využití potenciálu, který v rámci 
republiky máme v oblasti vývoje  originálních léčiv,“ říká projektový manažer centra a zástupce ředitele 
ÚOCHB Martin Fusek. 
 
* V současné době v rámci Centra vývoje  originálních léčiv testujete devět preparátů s cílem dovést je 
v optimálním případě až ke komerčnímu využití (viz Kolegové profesora Holého... na str. 34). Věříte, 
že to dopadne podobně, jako se to povedlo s preparáty profesora Holého? 
 
 Upřesnil bych, že nejde o devět preparátů, ale o devět projektů směřujících do léčby různých 
onemocnění. Ty vycházejí od vědců jak od nás, tak od vědců z Univerzity Palackého v Olomouci nebo 
z VŠCHT. Hlavní motivací je snaha o nalezení nových terapií pro onemocnění, kde vhodné léky zatím 
scházejí. Je to úzce propojeno s průmyslovým využitím, a my samozřejmě v komerční úspěch 
doufáme. Ale porovnávat se s tím, co se podařilo s látkami pana profesora Holého, není asi úplně 
reálné. U něho to byla špičková věda, která se povede jednou za čas, a také štěstí s výborným 
načasováním. Sešla se dohromady spousta příznivých okolností. V takovou „velkou ránu“ ani 
nedoufáme. Ale i kdyby to v ekonomickém smyslu bylo desetkrát méně, pořád by to bylo velmi 
zajímavé. Je tu navíc i jiná situace v celém farmaceutickém průmyslu. Model licenčních smluv se 
částečně opouští a firmy chtějí obvykle projekt koupit celý, najednou a bez závazků do budoucna. 
 
* Pro úspěšnou komercializaci logicky potřebujete komerční partnery. Hledáte je ale prakticky 
výhradně v zahraničí. České firmy si to dovolit nemohou, nebo nechtějí jít do rizika? 
 
 Myslím, že ani jedno, ani druhé. U nás prostě zatím neexistuje firma, která by dělala celý 
cyklus vývoje  originálních léčiv až po zavedení na trh. Máme tu firmy zaměřené na generika, ale 
vývoj  nových původních léků tu nikdo nedělá. 
 
* Ale vždyť to nemusí být firma z oboru, ale investor, který se rozhodne jít do rizika... 
 
 To je pravda. Existuje tu ostatně firma Sotio Petra Kellnera, ale to je spíše výjimka potvrzující 
pravidlo. Běžnější jsou investice do oblasti informačních technologií, kde je analytická část poměrně 
jednoduchá a návratnost peněz je krátká. Ve farmacii je to běh na dlouhou trať a je to velmi riskantní a 
v Česku nejsou zatím specializovaní investoři z rizikového kapitálu v této oblasti. 
 
* Příklad amerického Gileadu, který před lety vsadil právě na preparáty Antonína Holého, ale ukazuje, 
že když to vyjde, tak se to velmi vyplácí... 
 
 To je pravda, a právě proto se o to snažíme i v Centru vývoje  originálních léčiv. A kromě nás i 
další pracoviště, ať už v rámci vysokých škol či Akademie věd, nebo v centrech, jako je CEITEC, 
ICRC, Biocev. Osobně věřím, že se investice do vědy státu dlouhodobě vyplatí. Tím chci upozornit i 
na další pomýlenost, kterou je někdy slyšet od politiků – tedy že se má podporovat pouze ta část vědy 
a výzkumu , která je napojena na domácí průmysl. Bráno do důsledků by to znamenalo, že můžeme 
zavřít dvě třetiny univerzit, které se nezabývají strojírenstvím a potažmo automobilovým průmyslem. 
Jistě jsou to důležité obory a jsou nyní dominantní v oblasti zaměstnanosti a příjmů do státního 



rozpočtu. Ale právě případ profesora Holého jasně ukazuje, že i investice do chemie, biochemie a 
dalších oborů se dá velmi lukrativně zhodnotit. Stejně tak bychom mohli jmenovat profesora 
Wichterleho a řadu dalších. Duševní vlastnictví je obchodní artikl. Jako jsme teď vyvezli do Soči stroj 
na výrobu housek, můžeme dlouhodobě exportovat vědu, pokud se naučíme, jak to dělat, aby to bylo 
výhodné. Příkladem je třeba Izrael, kde se dlouhodobě státu vyplatilo budovat právě biotechnologie a 
související obory, ačkoli nemá produkční kapacity na svém území. 
 
* Ale nebude to pak tak, že hlavní zisky nakonec zůstanou v cizině a ne doma? 
 
 Jak se to vezme. Když to spočítám, státu se všechny investice konkrétně do ÚOCHB za ta 
léta od roku 1953, kdy vznikl, zhodnotily asi čtyřikrát. A to nejen panem profesorem Holým. Tady byla i 
velmi úspěšná éra v 70. a 80. letech, kdy se tu komerčně úspěšně vyvíjely peptidické hormony. Byly z 
toho velké devizové příjmy, i když je tehdy ústav samozřejmě ani neviděl. Vznikala i další léčiva, a 
státu se to tedy násobně zaplatilo. Náš sen je samozřejmě vybudovat náš vlastní „Gilead“, ale to chce 
čas a přípravu. 
 
* Není něco shnilého ve vědě české, když drtivou většinu příjmů české vědy, až 80 procent, má na 
svědomí jeden ÚOCHB? 
 
 Podle mne to ale není podstatné, protože věda a vědecké instituce, ať už Akademie věd, či 
vysoké školy tady přece nejsou proto, aby vydělávaly peníze. To je, jako bychom se ptali, proč třeba 
všichni prezidenti neumějí napsat bestsellery. Když navíc zohledníme i komerční příjmy vysokých škol, 
nebude mít ÚOCHB oněch 80 procent, protože poměrně hodně peněz má například ČVUT, VUT a 
další. Pokud vím, například americké univerzity mají v průměru jen tři procenta svých rozpočtů kryta z 
komerčních aktivit. To bychom mohli podobně říci, že je něco shnilého v systému americké vědy. V 
Česku je jistá pomýlenost v tom, když se říká, že si věda musí na sebe vydělat. Tak to nikde na světě 
nefunguje. 
 
* Vy jste ale přece důkaz, že to jde. 
 
 Ano, ale my pro to máme logicky lepší předpoklady než třeba Ústav pro jazyk český. Vědecké 
instituce prostě nejsou podniky, které jsou primárně určeny pro vytváření zisku. Samozřejmě jiná 
diskuse je o tom, jestli veškerý základní výzkum , který v České republice děláme, je skutečně 
potřeba, a jestli se dělá tak kvalitně, jak by se dělat měl, a zda přináší takové poznatky, jež odpovídají 
prostředkům, které do něj společnost vkládá. Bohužel místo toho, abychom maximalizovali kvalitu 
vědecké práce, což například znamená dovolit vědeckým pracovníkům jít do rizika s novými nápady, 
je systém takový, že podporuje často jen cíl vyplodit dvě průměrně impaktované publikace ročně, 
získat tak další grant a přežít. 
 
* Jak se mimochodem díváte na velká vědecká centra placená z fondů Evropské unie? A třeba na 
podmínku, že nesmějí být v Praze... 
 
 To, že politici nebyli v minulém programovacím období schopni vyjednat výjimku pro Prahu, 
kterou, jak pevně věřím, bylo možné dostat, je jedna věc. Centra vznikla, anebo budou brzy 
dokončena, to je realita. Nyní se musíme umět postarat o to, aby dobře fungovala, a asi by nebylo 
moudré budovat další. Při vytváření center se udělaly jisté chyby, kdy je například v plánovaných 
rozpočtech závazek, že někdy v roce 2017 budou mít relativně vysoké procento příjmů ze smluvního 
výzkumu , z komerčních činností. Když teď mají prakticky nulu, nevím, jak se to dá stihnout. Už teď se 
proto vytvářejí ve veřejných rozpočtech rezervy, aby se centra nerušila a nemusely se vracet peníze 
do Bruselu. Takže pokud pak nedojde k navýšení rozpočtu pro sektor vědy, bude to na úkor jiných 
vědeckých institucí. A to, že se opomněla Praha, kde se soustředí asi 60 procent vědecké práce a je 
značná nejistota, jak to bude v dalším programovacím období, to je prostě trestuhodné. 
 
* Evropské dotace tedy deformují i poměry ve vědě? 
 
 Do jisté míry ano. Existují projekty, kdy 80 procent dotačních peněz dáte na to, abyste 
správně utratil těch zbylých dvacet. Důsledkem spousty byrokratických požadavků je to, že se někdy 
ztrácí původní smysl a cíl projektu a jde jen o to, peníze správně utratit, a už se neptáme, za co. 
Vznikla tu nová skupina odborníků, jejichž hlavní kvalifikací je znalost správného utrácení evropských 
peněz. Když se musí – v nadsázce řečeno – dělat veřejná soutěž na propisovací tužku a náklady na 



soutěž stojí více peněz než předmět soutěže, pak lze říci, že je spíše něco shnilého v kombinaci 
evropské a české byrokracie. Téměř bych řekl, že Praha má svým způsobem alespoň v oblasti vědy 
štěstí, že tyto nelogičnosti na ni nedopadly, protože jsme na peníze z operačních programů neměli 
nárok. Je to takové štěstí v neštěstí. 
 
*** 
 
Duševní vlastnictví je obchodní artikl. Jako jsme teď vyvezli do Soči stroj na výrobu housek, můžeme 
dlouhodobě exportovat vědu. Martin Fusek (55) 
 
• Vystudoval VŠCHT v Praze v oboru organické chemie. Postgraduální studium v oboru biochemie 
absolvoval v roce 1988 v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. 
• V letech 1988–1994 byl na řadě zahraničních stáží v USA a Německu. 
• Od roku 1995 pracoval v různých pozicích v komerčních společnostech. 
• Od roku 2009 pracuje jako ředitel společnosti IOCB TTO s.r.o, která zajišťuje služby transferu 
technologií pro ÚOCHB, a od roku 2012 je zástupcem ředitele ÚOCHB pro strategický rozvoj. 
• Od roku 1995 působí také jako externí pedagog na VŠCHT v Ústavu biochemie a mikrobiologie. 
Tam se v roce 2002 habilitoval a v roce 2012 byl jmenován profesorem v oboru biochemie. 
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