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Tisková zpráva 

Česká republika patří mezi novými členy EU k elitě 

biotechnologického sektoru  

Praha 23. září 2009 

Organizace  EuropaBio,  Evropská  asociace  pro  biotechnologie  a  Venture  Valuation  ve  spolupráci 
s tuzemskými  partnery  CzechBio  a  Jihomoravským  inovačním  centrem  právě  zveřejnily  průlomovou 
zprávu,  která  hodnotí  biotechnologický  průmysl  12  nových  členských  států  EU  a  kandidátských  zemí 
Turecka a Chorvatska. Zpráva byla představena  v průběhu  setkání  s názvem  „Rozvoj malých a  středních 
podniků z oblasti biomedicíny“, které se konalo 21. září 2009 v Praze. 

 

Výsledná zpráva ze setkání kromě hodnocení stavu biotechnologického průmyslu zároveň navrhuje způsoby  řešení 
vládám nových a kandidátských zemí EU, jak správně tento sektor podporovat. Uvádí také možné příležitosti pro 260 
biotechnologických firem z uvedených 14 států. Ve zprávě byly představeny čtyři země – Česká republika, Maďarsko, 
Polsko a Estonsko – jako země s největším počtem biotechnologických firem a nejrozvinutějšími biotechnologiemi ze 
všech hodnocených.  

Byť  Česká  republika  patří mezi  země  s  nejrychleji  se  rozvíjejícím  biotechnologickým  průmyslem,  stále mezi  ní  a 
evropskými  „biotech" mocnostmi,  jako  je  Švýcarsko  či Velká Británie,  existuje  velká  propast. Největším  přínosem 
zprávy  je  jasně  stanovená  cesta,  kterou  by  se měla  ČR  vydat,  aby  pomohla  rozvoji  tohoto  oboru  v  budoucnosti. 
Vzhledem k doporučovaným opatřením (např. podpora vzniku vědeckých a technologických parků, přenos a udržení 
duševního vlastnictví, transfer technologií atd.) vedoucím k podpoře rozvoje biotechnologií je třeba nevyhnutelného 
zásahu  hned  několika  ministerstev.  Největší  slabina  visí  na  nedostatku  politické  kontinuity  a  na  nejasných 
kompetencích ministerstev při prosazování vhodné koncepce podpory biotechnologií.  

Tvrzení potvrdil i Patrik Frei, generální ředitel společnosti Venture Valuation a spoluautor výsledného reportu: „I přes 
veškerou vůli deklarovanou na politické i exekutivní úrovni, tj. rozvíjet výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií jako svou 
prioritu, nejsou často výše zmíněná opatření uváděna do praxe."  

Willy  De  Greef,  generální  tajemník  EuropaBio,  taktéž  spoluautor  zprávy,  zmínil  další  nutné  opatření  vedoucí  k 
úspěchu:  „Nárůst  kapacit  v  oblasti  ochrany  duševního  vlastnictví  a  zároveň  v  oblasti  transferu  technologií  jsou  pro 
komercializaci  krajně  nezbytné.“  Dále  poznamenal:  „Ačkoli  doposud  nejsou  výsledky  ve  formě  produktů  na  trhu 
viditelné, je důležité si uvědomit, že pevné základy budoucího úspěšného vývoje biotechnologického sektoru vznikají také 
právě v České republice."  

Předseda  představenstva  klastru  CzechBio  Marek  Moša  vidí  ve  zprávě  velkou  příležitost:  „Výsledky  zprávy 
jednoznačně  podporují  důvody,  proč  v  nedávné  době  celá  aktivita  vznikla. Nyní  cítíme,  že máme  silnější mandát  k 
prosazování pozitivních změn, které posílí tradiční i budoucí biotechnologický sektor v České republice.“ 

Zprávy a doporučení budou k dispozici na webové stránce www.14allbio.eu  koncem září 2009. 

http://www.14allbio.eu/
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Jihomoravské inovační centrum (JIC) 
Cílem  Jihomoravského  inovačního  centra  (JIC)  je  vytvářet  komplexní  infrastrukturu  pro  podporu  inovačního 
podnikání a stát se předním poskytovatelem podpory inovativním firmám v Evropě. JIC podporuje inovativní firmy, 
studenty  s  originálními  nápady,  výzkumné  pracovníky  a  vynálezce. Mnoha  projekty  napomáhá  spolupráci mezi 
inovačními  firmami  a  výzkumnými  pracovišti.  Jihomoravské  inovační  centrum  provozuje  dva  technologické 
inkubátory a jeden biotechnologický. 
Pro inkubované firmy zajišťuje Jihomoravské inovační centrum finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci i 
PR a pomoc při transferu technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo vzniknout pěti desítkám firem, z nichž již 18 
inkubační program úspěšně ukončilo. 
www.jic.cz 
 
Kontakt pro média: 
Lucie Kanioková  725 558 145  kaniokova@jic.cz 
 
Denisa Ranochová  608 445 255  denisa@ranochova.cz 
 
 
 
Czech Bio – asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o.  
CzechBio je asociací, která aktuálně zastřešuje 29 společností spolupracujících v oblasti biotechnologického průmyslu 
na  území  České  republiky.  CzechBio  plní  úkol  novodobého,  důležitého  a  zásadního  průsečíku  v  oblasti  českých 
biotechnologií, a to jak mezi komerčními, tak i akademickými partnery. Společným úsilím zajišťuje úspěšné propojení 
členů z řad průmyslu, akademie, výzkumných a vládních institucí. 
www.czechbio.org 
 
Kontakt pro média: 
Marcela Šimšová  724 121  640   
 
 
O EuropaBio 
Mise EuropaBio chce podporovat inovativní a dynamické firmy založené na biotechnologickém základu v Evropě. 
EuropaBio (Evropská asociace pro biotechnologie) má 72 korporátních a 6 přidružených členů působících po celém 
světě, 4 bioregiony a 25 národních biotechnologických asociací reprezentujících asi 1 800 malých a středních podniků. 
www.europabio.org 
 
Kontakt pro média: 
Jasmiina Laurmaa      j.laurmaa@europabio.org 
 
 
 
Venture Valuation AG  
Venture Valuation se specializuje na nezávislé hodnocení a oceňování firem ve vysoce rostoucích odvětvích, jako jsou 
biotechnologie či biomedicína. Kromě toho společnost také poskytuje globální databáze biotechnologií 
(www.biotechgate.com) s údaji z více než 25 zemí pro klienty po celém světě. 
www.venturevaluation.com 
 
Kontakt pro média: 
Kasia Galecka        k.galecka@venturevaluation.com 
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