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Investice do inovací se vyplácí. Potvrzují to i vybrané příklady některých českých firem. 
 
Téma inovací v průmyslu je jednak velmi široké, ale kromě toho může přednášení o něm působit až 
příliš abstraktním dojmem. Vědoma si toho je zřejmě i ředitelka Technologické agentury České 
republiky (TAČR) Rút Bízková. Proto si při své prezentaci během letošního brněnského strojírenského 
veletrhu vzala na pomoc čísla. 
 
Šlo o základní účetní ukazatele, jako je obrat, zisk a počet zaměstnanců u několika firem, které 
vypíchla coby premianty, jimž se investice do vývoje vyplácí. A tato „pomůcka“ sklidila ohlas. V 
konferenčním sále plným zástupců jednotlivých firem musely údaje o obratech rostoucích o desítky 
procent ročně udělat dojem. 
 
Například hned první z prezentovaných firem, v Ivanovicích na Hané sídlící Bioveta, toho byla 
perfektním příkladem. Firma zabývající se výrobou veterinárních imunologických a farmaceutických 
přípravků si mezi lety 2011 a 2013 v kolonce obrat polepšila o více než 200 milionů korun a jen 
necelých 10 milionů ji tak vloni dělilo od miliardové hranice. 
 
Podobným tempem rostl i počet zaměstnanců firmy - ze 415 na 507. Podle zástupce ředitele ivančické 
firmy Vladimíra Vrzala je nejlepším důkazem toho, jak si v Biovetě potřebu nejen výroby, ale i 
výzkumu uvědomují, jedna z posledních investic. Je jí nový pavilon farmaceutického výzkumu. „Bude 
vybaven nejmodernější farmaceutickou technologií a umožní výzkum a poloprovozní výrobu 
nejnáročnějších a nejmodernějších přípravků,“ dodává k budově, která má být spuštěna do provozu 
příští rok. Tato investice má pro Biovetu strategický význam. Ivanovická firma se totiž původně 
zaměřovala pouze na imunobiologické přípravky. Vzhledem k důležitosti a tržní velikosti těch 
farmaceutických se ale časem vydala i tímto směrem. Původně skupováním licencí a know-how na 
výrobu různých preparátů. Vedle toho bylo založeno v Biovetě i vlastní farmaceutické výzkumné 
středisko, které již také zavedlo do praxe řadu přípravků. A právě to - vyvíjet přípravky vlastní - je 
směr, kterým se i za pomoci nového pavilonu chce firma vydat. 
 
Druhý úspěšný příběh pochází z prostředí, které přece jen na první pohled nemusí být s inovacemi a 
výzkumem tolik spjato jako medicína. Ale opravdu jen na první pohled -řeč je totiž o společnosti Wikov 
Gear, zabývající se strojírenstvím - přesněji například výrobou mechanických převodovek. 
 
„Inovace jsou základní podmínkou pro udržení naší společnosti na trhu,“ potvrzuje technický ředitel 
společnosti Radovan Rašpl a na příkladech dokládá, že ve firmě se nebojí investovat do inovace ani 
několik let času. „Nejvýznamějším projektem v poslední době byl vývoj zařízení na zvedání ropných 
plošin. Díky intenzivní téměř dvouleté práci vývojářů a konstruktérů jsme získali obří kontrakt v řádech 
stovek milionů korun,“ vysvětluje Rašpl s tím, že zakázka posunula celý Wikov nejen z pohledu 
financí, ale prosadila firmu i na nový tržní segment. 
 
V poslední době řešili ve Wikovu i vývoj hybridní převodovky pro lodní navijáky, pohon 
cementárenského mlýna nebo rychloběžné převodovky pro kompresory. 
 
Dalším inovátorem, o které se Bízková před ostatními byznysmeny v Brně pochvalně zmínila, je 
skupina Contipro, sídlící v Dolní Dobrouči na Ústeckoorlicku. Firmy z holdingu vyrábí látky a aktivní 
suroviny jak pro farmaceutický, tak i pro kosmetický průmysl. 
 
Ani pro Contipro nepředstavuje výzkum a vývoj žádnou nadstavbu, ale přímo základ. „Naše inovace 
spočívají v tom, že základní látku, jíž je kyselina hyaluronová, zpracováváme do nových forem, jako 
jsou nanovlákna, mikrovlákna nebo hydrogely. To nám umožňuje vyvíjet nové aplikace pro tkáňové 
inženýrství, hojení ran a řízené uvolňování látek. Bez rozsáhlého a kvalitního výzkumu by to nebylo 
možné,“ vysvětluje mluvčí společnosti Tomáš Papež. 
 



Že je v Contipru vývoj a výzkum rozsáhlejší, než je tomu u běžných firem, dokládá Papež na 
jednoduchých číslech. „Více než 40 procent zaměstnanců firmy pracuje ve výzkumu. To rozhodně 
není běžné,“ vysvětluje s tím, že se Contipro podílí na čtyřech projektech evropské výzkumné 
spolupráce, pravidelně publikuje a patentuje. 
 
Ať už jsou obory, ve kterých jednotlivé firmy podnikají, nebo jejich inovační potřeby jakékoli, jedno je 
zákonitě spojuje - každá inovace se musí vrátit. A v očekávání návratnosti už se odlišují mírněji. 
Rašpl z Wikovu dělí inovace na dva druhy - buď se zaměřením na úsporu nákladů, respektive zvýšení 
ziskovosti produktu, nebo se zaměřením na zvýšení užitkovosti či přidané hodnoty výrobku. 
„V prvním případě se návratnost inovací ukáže okamžitě v úspoře nákladů, ve druhém se ukáže spíše 
středně- až dlouhodobě ve formě vyšších prodejů nebo získání nových zákazníků,“ říká Rašpl s tím, 
že u větších projektů, kde jeho firma čerpá dotaci, se návratnost pohybuje okolo tří až pěti let. 
 
V Biovetě je podle Vrzala možné návratnost měřit až po proceduře registrace nových přípravků, kdy 
mohou do prodeje. Průměrnou návratnost vidí v trochu delším časovém horizontu - mezi pěti a sedmi 
roky. 
 
Jak už bylo zmíněno v úvodu, ředitelka TAČR Bízková nechválila vybrané firmy jen proto, že jim to na 
inovačním poli jde. Ale také proto, že si dovedou poradit s dotačními mechanismy a využívají 
veřejných prostředků, které jsou právě pro vědu a výzkum k dispozici. Jenom přes TAČR takto letos 
proteče více než 2,9 miliardy korun. 
 
Například farmaceutické Contipro aktuálně čerpá podporu na dva projekty - oba řeší hojení ran. „Ten 
první se zabývá přípravou nového krytu ran, který si dokáže dlouhodobě úspěšně poradit se silnou a 
odolnou infekcí v ráně pacienta a umožní rychlé zahojení takové rány,“ vysvětluje Papež. 
 
Jak dodává, při jakýchkoli dotacích hradí firma ze svých zdrojů vždy alespoň polovinu nákladů. 
„Bonus“ ve formě dotací je podle něj ale důležitý kvůli tomu, že vliv na zisk firmy je u výzkumu pro 
medicínské použití z mnoha důvodů posunutý. 
 
Podle Vladimíra Vrzala je ve využívání dotací všeho druhu velmi činná i Bioveta. Byly to zejména 
dotace ministerstva průmyslu nebo zemědělství a v poslední době hlavně právě TAČR. „Dotační 
projekty vždy přednostně řešily výzkum nového přípravku. Všechny projekty byly vždy úspěšně 
dokončeny,“ dodává Vrzal s tím, že u všech vyvíjených přípravků musí být dokončeno klinické 
hodnocení v terénních podmínkách, které není hrazeno z veřejných dotací. 
 
Jako příklad povedeného výzkumu s využitím prostředků z dotačních fondů uvádí Vrzal 
multiepitopovou vakcínu proti borelióze. 
 
A konečně - podobně vidí přínos i Rašpl z Wikovu coby zástupce strojařů. „Bez podpory státu by naše 
inovační činnost byla minimalizována na úroveň odpovídající momentální situaci na trhu a finančním 
možnostem naší společnosti. Díky dotacím jsme mohli investovat do výzkumu a vývoje velkých 
převodovek, vyrobit si plnohodnotný prototyp a ten vyzkoušet a prezentovat zákazníkům,“ přibližuje 
konkrétní dopad. 


