
Výzkum v komerční sféře



Holding Contipro Group
Contipro Group Holding – 100% české firmy

servisní firma, zabezpečuje technický rozvoj, 
registrace, KŘJ, obchod, technické zabezpečení 
atd.

výroba aktivních látek pro kosmetiku a výživu, 
výzkum a vývoj, který není spojen s farmacií

výroba surovin pro farmacii a finálních 
farmaceutických produktů, výzkum a vývoj 
farmaceutických aplikací



Ø cca 220 zaměstnanců, cca 190 

aktivních 

Ø roční tržby – min. 365 mil Kč (odhad 

2011)

Ø export – 97% z celkového obratu

Ø jeden z největších producentů 

hyaluronanu na světě 

Ø 30% světového trhu 

Ø 60% evropského trhu

Ø prodej do 51 zemí



Top 10
• USA
• Švýcarsko
• Německo
• Francie
• Čína
• Itálie
• Tchaj-wan
• Korea
• Brazílie
• Španělsko

Distribuční síť



Prodej dle regionů

Západní 
Evropa 
53,8%

Východní
Evropa 

5,7%

Asie
19,2%

Jižní 
Amerika

1,4%

USA + 
Kanada
18,3%

Australie + 
Oceánie

1,4%



Naše produkty
Suroviny

Hyaluronát sodný pro farmacii, 
kosmetiku a výživu
Aktivní látky pro užití v kosmetice (8 
dalších produktů)

Hyiodine® - zdravotnický prostředek 
pro hojení ran
Bonharen® - pro ortopedii

Finální farmaceutické produkty



Hyiodine®  
Patentovaný kryt rány založený na hyaluronátu sodném 

výborné výsledky při aplikaci na diabetické defekty, bércové vředy a 
rozpadlé rány
univerzální a jednoduchá aplikace 
bez vedlejších efektů

Den 0  
 

Den 35.  
 

Den 94.  
 



1.maximální dosažitelná kvalita
2.převzetí části nákladů zákazníka na sebe 
3.objevení budoucí (dosud netušené) potřeby 

zákazníků nebo takovou (budoucí) potřebu u 
zákazníků vyvolat

Na aktivním uplatňování těchto pravidel postavil 
holding Contipro Group svůj rozvoj

3 pilíře úspěchu malé nebo střední firmy



Ø cGMP pro farmaceutický provoz (SUKL)
Ø ISO 9001:2000 
Ø ISO 13485 
Ø CoS (Certificate of Suitability to PhEur)
Ø HACCP pro potravinářské suroviny
Ø ISO 22 716 pro kosmetické suroviny 



Převzetí části nákladů zákazníka na sebe
Ø poskytnout zákazníkovi mimo požadovaný výrobek: 

ü informace o působení produktu na cílové tkáně 
ü informace o možnostech zapracování prodávané suroviny 

do finálního výrobku včetně formulací
Ø provádět pro zákazníka různá měření a testování zdarma
Ø spolupracovat s oddělením výzkumu a vývoje zákazníka při 

vývoji jeho finálního výrobku
Ø připravovat pro zákazníka suroviny na míru

zákazník 
vtažen do 
tvorby 
inovací



Rozpoznat a/nebo generovat budoucí potřebu 
zákazníka = Snaha prodávat originál

Ø je pozdě reagovat jen na požadavky a potřeby zákazníků vyjevené na trhu , 
ty vidí i velcí a silní, konkurenční boj s ostatními hráči na trhu

Ø vytvořit si konkurenční náskok = včas objevit budoucí (dosud netušenou) 
potřebu zákazníků nebo takovou budoucí potřebu generovat 

Budoucí potřeby trhu lze rozpoznat a generovat  pouze 
na úrovni výzkumu a vývoje, a to ještě ve velmi 

raném stádiu poznání



Pro převzetí části nákladů zákazníka na sebe 
Pro rozpoznání a pro generování budoucí potřeby trhu

Potřebujeme mít výzkumnou a vývojovou základnu, 
která svou kvalitou bude schopna na výzvy, které se 

před ní objeví, adekvátně odpovídat 
to v podstatě znamená 

Shromáždit „nadkritické množství“ znalostí = kvalitních 
výzkumníků a vývojářů a finančního kapitálu

vše ostatní (informace, stroje a zařízení, prostory) není podstatné



Otázka zní: Jak si může SME zajistit finance pro 
výzkum a vývoj?

Ø rozhodně ne úvěrem od bank
Ø lepší je venture capital 
Ø strategický partner, který je nakloněn výzkumné činnosti
Ø celá řada firem staví svůj výzkum a vývoj na grantech. Nebezpečí 

diskontinuity, většinou je nutné dofinancování, omezení v 
investicích a některých nepřímých výzkumných nákladech. Granty a 
projekty pouze pomocné prostředky

Ø nejlepší je generovat dostatek vlastních financí pomocí „core 
business“
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Přímé náklady na výzkum a vývoj v holdingu 



Stávající zaměstnanci: 
Ø systematická péče o stávající zaměstnance s cílem jejich 

dlouhodobé stabilizace ve firmě  (motivace, vzdělávání, podpora 
osobnostního rozvoje, stabilizace)

Budoucí zaměstnanci: 
Ø spolupodílení se na výchově potenciálních zaměstnanců – 

studentů. Od středních škol, přes magisterské/inženýrské k 
doktorskému studiu. Připravili jsme dva programy: 

ü Fybich
ü Institut pro studium lékařských nanobiotechnologií

Kvalitní výzkum a vývoj stojí na zaměstnancích



Nadkritické množství znalostí lze pro SME 
zabezpečit pouze spoluprací

Spolupráce s dalšími firmami je možná i mezi konkurenty a je většinou 
bezproblémová

Spolupráce s akademickými pracovišti je většinou nazírána jako 
problematická, existuje celá řada bariér ztěžující spolupráci



Akademická pracoviště 
Ø cílem je zvyšovat nehmotné 

(intelektuální) bohatství 
Ø zaměřují se na příležitosti, 

jejichž využití přináší prestiž a 
společenské uznání 

Ø zabývají se problémy 
představované odbornými 
zájmy jejich členů

Podnikatelské subjekty 
Ø cílem je zajistit vysoké 

zhodnocení vložených 
investic a vysoké tvorby zisku 

Ø zaměřují se na příležitosti, 
jejichž využití zajistí vyšší 
výnosy

Ø řeší problémy, spojené s 
požadavky zákazníků 
nezávisle na představách 
organizace

Proč existují bariery? 
Protože se jedná o dva odlišné světy



Akademická pracoviště 
Ø většina týmů střeží své know-

how, spolupráce je mnohdy 
omezena 

Ø plynutí času je určováno zdroji 
financí a příležitostmi k 
prezentaci

Podnikatelské subjekty 
Ø spolupráce je silná a je určena 

potřebami co nejlépe, 
nejrychleji a nejefektivněji 
uspokojit požadavky 
zákazníků

Ø plynutí času je určeno trhem

Proč existují bariery? 



První zásadní rozpor
Směrování výzkumu na 
akademické půdě = 
nejčastěji výsledkem 
subjektivního rozhodnutí 
samotného výzkumníka 
nebo jeho vedoucího

Směrování výzkum v průmyslu je 
objektivně spojeno s  
potřebou/absorpční schopností trhu

Problém: přesvědčit výzkumníka, že naše téma je 
zajímavé, nalezení společné trajektorie dalšího postupu a 
vhodné motivace pro obě strany



Druhý zásadní rozpor
Nikdo (až na výjimky) z 
akademické sféry 
odpovědnost za výsledek 
své činnosti nepřevezme 
(osobní, instituce)

V průmyslu každý ze zaměstnanců 
nese osobní odpovědnost za výsledek 
své činnosti. Firma jako taková nese 
odpovědnost za výsledek  spolupráce 
s ostatními firmami, 
vyzrazení/zneužití utajovaných 
skutečností …

Problém: od pocitu nevyváženosti odpovědnosti 
spolupracujících stran za společné dílo, až k pocitu 
neodpovědného přístupu akademické sféry k řešenému 
problému ze strany průmyslu



Třetí zásadní rozpor
Akademická sféra potřebuje 
volnost v bádání, má snahu 
odklánět se od tématu, pokud 
odchylka přinese informace 
zajímavé pro vysvětlení jevu. 
Problém s dodržováním 
termínů. Má přemrštěné 
představy o hodnotě výsledků 
své práce

Průmyslový podnik je zvyklý na 
dodržování dohodnutých podmínek, 
na to, že vše má svou cenu. Za své 
peníze chce dokonalé dílo odpovídající 
dohodě a v dohodnutém termínu

Problém: podnik není ochoten platit za polovičatosti, 
prodlení apod.



Firma potřebuje spolupráci s akademickou sférou a je 
na ní závislá

 
Inovace vyšších řádů: 

svou podstatou vycházejí ze základního výzkumu

interdisciplinární charakter 

vyžadují kombinaci složitých, mnohdy jedinečných, laboratorních 
technik, interpretaci výsledků specialistou 

složité a multidimensionální testování během vývoje 



Spolupráce akademického pracoviště s firmou 
– splnění 3 rozhodujících předpokladů 
1.zúčastnění se musí ztotožnit s poznatkem, že rozhodujícím 

kritériem pro realizaci inovace je: 
Ø dokážeme pro výrobek  identifikovat potenciální kupce 
Ø je nový výrobek vyrobitelný za trhem akceptovatelné 

náklady 
Ø existuje pro nový výrobek technologie nebo bude třeba 

vyvíjet novou 
Ø jsou rizika spojená s vývojem nového výrobku a jeho 

realizací na trhu akceptovatelná či nikoli



Spolupráce akademického pracoviště s firmou 
– splnění 3 rozhodujících předpokladů 

2. firma musí být partner, nikoli konzument. Firma musí mít 
kvalitní materiální vybavení, personální obsazení, validní a 
aktuální informace a jasně definované firemní cíle

3. ve spolupráci musí firma hrát rozhodující úlohu (úlohu 
motoru) 



Spolupráce akademického pracoviště s 
firmou – jak ji organizovat
1.společnými silami akademického pracoviště a firmy 

definovat společný cíl
2.používat jazyk srozumitelný oběma partnerům
3.vytvoření řešitelských týmů, důraz na týmovou spolupráci a 

projektové řízení (čas má svou přesně definovanou 
hodnotu jen v určitém okamžiku)

4.scházet se, scházet se, scházet se a komunikovat 



Spolupráce akademického pracoviště s 
firmou – jak ji organizovat
5. zapomenout na „střežená tajemství“ mezi výzkumníky a 

útvary
6. vytvořit dobře fungující a dobře orientovaný „mozek“ 

spolupráce, který bude zabezpečovat nejenom odborné 
řízení, nýbrž také plný servis výzkumníkům z obou stran

7. motivovat výzkumníky pomocí intelektuální výzvy – 
umožnit prezentace před vědeckou obcí 



Spolupráce akademického pracoviště s 
firmou – jak ji organizovat
8. poskytnout výzkumníkům dostatečný prostor pro jejich 

„svobodné“ bádání, vytyčit pouze hrací pole (definici a 
postupy řešení projektů a jednotlivých inovačních akcí 
ponechat na výzkumnících) 

9. vtáhnout do hry hlavní pracovní sílu akademických 
pracovišť – studenty vyšších ročníků a doktorandy: 
nadšení a obětavost, koncentrace „chytrých hlav a 
šikovných rukou“,  eliminuje se problém s jinou dimenzí 
času, vytvoří se „dorostenecká rezerva“

10. důsledné uplatnění manažerského čtyřúhelníku (kontrolní 
dny), neřídit autoritativně



Principy budování výzkumné  základny
Ø hloubka výzkumu je vymezena na jedné straně zónou, ve které se 

prolíná základní a aplikovaný výzkum a na druhé straně průmyslovým 
výstupem 

Ø tematické omezení výzkumu – úzce navázán na výrobu v podniku  
Ø networking – firemní a akademická pracoviště; rovnocenná spolupráce 

firemního pracoviště s dalšími firmami a akademickými pracovišti
Ø firemní pracoviště musí být schopno generovat podklady pro společný 

výzkum již ze základního výzkumu
Ø najít/vybudovat kapacity pro patentový a marketingový průzkum



Oddělení výzkumu a vývoje holdingu Contipro Group
Ø 81 zaměstnanců: 55 výzkumníků a 26 laborantek 
Ø 17 nositelů Ph.D., 15 zaměstnanců studuje postgraduální studium 

kombinovanou formou 
Ø integrální pohled na výzkum a vývoj:  

ü od vývoje suroviny přes její chemickou modifikaci k vývoji její 
aplikace v různých oblastech medicíny a kosmetiky

ü studium biologických efektů surovin a finálních produktů na 
různých buňkách a tkáních 
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Oddělení výzkumu a vývoje holdingu Contipro Group
Ø laboratoře jsou vybavené moderní technikou, např. celogenomová DNA 

microarray, NMR 500 Mz, LC MS, 9x HPLC, SEM, vysokorozlišovací TEM 
apod.

Ø kooperace s univerzitami a výzkumnými ústavy v Čechách i v zahraničí 
(Slovensko, Francie, Velká Británie, Německo, Polsko atd.)



Výstupy oddělení výzkumu a vývoje

Ø celkem bylo podáno 42 patentů a užitných vzorů, 3 další jsou v 
přípravě

Ø z toho jsou 4 rozšířeny formou PCT přihlášky, 4 další se připravují

Ø celkem bylo od roku 2003 publikováno 55 publikací, z toho je 8 
kapitol v monografiích 
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Mikrovlákna

Nanovlákna

Přísliby výzkumu a vývoje pro 
budoucnost



Hydrogely

after 4 weeks

Přísliby výzkumu a vývoje pro 
budoucnost



Přísliby výzkumu a vývoje pro 
budoucnost

Scaffoldy



Daylight UV lamp

Přísliby výzkumu a vývoje pro 
budoucnost

Nanočástice

Magnetické částice

Kvantové tečky

Upconversion particles



Přísliby výzkumu a vývoje pro 
budoucnost

Přípravky na hojení ran
Zhojení experimentální rány, 9. den

Pouze gáza 

Standardní bandáž

Nový typ bandáže

Mikročástice na bázi hyaluronanu



Máte-li chuť začít s výzkumem a 
vývojem na jehož výstupy si skutečně 

můžete sáhnout, neváhejte začít u 
nás



Děkuji za pozornost
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