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Analýza biotechnologického průmyslu v USA

Biotechnologický průmysl je jedním z nejrychleji rostoucích oborů americké 
ekonomiky. 1 USA zároveň představují největší trh biotechnologických produktů na 
světě a jsou pro firmy z celého světa zajímavé jako cílový spotřebitelský trh, trh pro hledání 
obchodních partnerů nebo investorů i region, ve kterém je vysoce rozvinutý biotechnologický 
výzkum a vývoj.

Trh biotechnologií v USA

Ve srovnání s ostatními vyspělými ekonomikami jsou podle studie OECD2 USA světovým 
leaderem jak podle počtu biotechnologických firem, tak  podle výdajů na biotechnologický 
výzkum a vývoj. V USA se provádí 70 procent světového biotechnologického výzkumu a 
vývoje a je zde zaměstnáno více než 60 procent světové pracovní síly v oboru.

Na trhu USA působilo v roce 2010 v oboru celkem 1 726 společností, z toho 315 bylo veřejně 
obchodovatelných. Obrat těchto 315 firem činil 61,6 mld. USD, což představuje 
desetiprocentní růst oproti roku 2009, a předpověď pro následujících pět let počítá 
s přibližně stejným tempem růstu. Velice pozitivním indikátorem pro celý sektor je nárůst 
profitability v roce 2010. U veřejně obchodovatelných firem se čistý zisk mezi roky 2009 a 
2010 zvýšil o 1,2 mld. USD, což znamená třiatřicetiprocentní nárůst. 3  Platy 
v biotechnologickém průmyslu jsou v USA v průměru o 72 procent vyšší než průměrně 
v soukromém sektoru. V roce 2008 činil průměrný roční plat v sektoru 77 595 USD, což je 
o 32 000 USD více než průměr USA.4  Následující tabulka ukazuje vývoj klíčových ukazatelů 
v letech 2009 – 2010.

Tabulka 1: Biotechnologický průmysl v USA, 2009 – 2010 (mld. USD)

2010 2009 Změna

Veřejně obchodovatelné společnosti

Obrat 61,6 56,2 10 %

Náklady na výzkum a vývoj 17,6 17,1 3 %

Čistý zisk 4,9 3,7 33 %

Počet zaměstnanců 112 200 106 600 5%

Počet firem

Veřejně obchodovatelné 315 314 0,3 %

Ostatní 1 411 1 389 2 %

Všechny firmy 1 726 1 703 1 %

Zdroj: Ernst & Young: Beyond Borders

                                                
1 Mezi pět nejperspektivnějších oborů byl zařazen ve studii IBISWorld: Top 10 Fastest Growing Industries; 
dostupné z internetu:
http://www.ibisworld.com/Common/MediaCenter/051611%20Fastest%20Growing%20Industries.pdf
2 OECD: Key Biotechnology Indicators; dostupné z internetu:
http://www.oecd.org/dataoecd/38/33/49303992.pdf
3 Ernst & Young: Beyond Borders: Global Biotechnology Report 2011; dostupné z internetu: 
http://www.ey.com/GL/en/Industries/Life-Sciences/Beyond-borders--global-biotechnology-report-2011
4 Battelle/BIO: State Bioscience Initiatives 2010; dostupné z internetu:
http://www3.bio.org/local/battelle2010/Battelle_Report_2010.pdf
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Za leadry oboru v USA může být označena skupina šestnácti firem, které v roce 2010 
dosáhly obratu více než 500 mil. USD. Těchto šestnáct firem představuje přibližně 79 procent 
obratu, 50 procent výdajů na výzkum a vývoj a 66 procent zaměstnanců celého 
biotechnologického trhu. Tabulka 2 shrnuje jejich základní charakteristiky.

Tabulka 2: Biotechnologické firmy v USA s obratem nad 500 mil. USD (2010)

Společnost
Rok 

založení
Sídlo

Obrat v roce 
2010 

(mil. USD)
Produkty

Alexion 
Pharmaceuticals

1992 Chesire, Connecticut 541 Lék Eculizumab (Soliris)

Amgen 1980 Thousand Oaks, 
Kalifornie

15 053 Léky a biologika např. Epogen, 
Aranesp, Enbrel, Kineret, Neulasta, 
Neupogen, Sensipar / Mimpara, Nplate, 
Prolia

Amylin 1987 San Diego,
Kalifornie

669 Léky Symlin a Byetta

Biogen Idec 2003 Weston, 
Massachusetts

4 716 Léky a terapeutika např. Rituxan, 
Avonex, Tysabri

Bio-Rad Laboratories 1952 Hercules, Kalifornie 1 930 Klinická diagnostika a life science 
výzkum

Celgene 1986 Summit, New Jersey 3 626 Léky např. Thalomid, Revlimid, Alkeran

Cephalon 1987 Frazer, Pennsylvania 2 810 Biotechnologie a léky např. Actiq, 
Amrix, Fentora, Nuvigil, Trisenox 

Cubist 1992 Lexington, 
Massachusetts

636 Léky a bio terapeutika např. Cubicin

Gen-Probe 1983 San Diego, Kalifornie 543 Klinická diagnostika, produkty pro 
transplantaci

Genzyme 1981 Cambridge, 
Massachusetts

4 050 Léky např. Cerezyme, Fabrazyme, 
Synvisc, Renagel

Gilead Sciences 1987 Foster City, Kalifornie 7 950 Léky AmBisome, Atripla, Cayston, 
Emtriva, Flolan, Hepsera, Letairis, 
Lexiscan, Macugen, Ranexa, Tamiflu, 
Vistide

Illumina 1998 San Diego, Kalifornie 902 Integrované systémy pro genetickou 
analýzu

Life Technologies 2008 Carlsbad, Kalifornie 3 590 Produkty pro genetický výzkum

IDEXX Laboratories 1983 Westbrook, Maine 1 100 Technologie a diagnostika v oblasti 
veterinární, bezpečnosti potravin a 
mikrobiologie vody

Talecris 
Biotherapeutics

2005 Durham, Severní 
Karolina

1 600 Léky a terapeutika

United Therapeutics 1996 Silver Spring, 
Maryland

604 Léky a terapeutika např. Remodulin, 
Adcirca, Tyvaso

Zdroj:Internetové stránky společností, Wikinvest

Celé odvětví je značně rozmanité a lze jej rozdělit podle mnoha různých faktorů. Jednou 
z možností jsou následující čtyři podsektory:

1. Zemědělské suroviny a průmyslové chemikálie
2. Léky a farmaceutika
3. Zdravotnické nástroje a zařízení
4. Výzkum, testování a zdravotnické laboratoře

Největším a zároveň nejrychleji rostoucím ze čtyř podsektorů je podle počtu pracovních míst 
oblast výzkumu, testování a zdravotnických laboratoří. V roce 2008 zde bylo zaměstnáno 
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558 000 pracovníků, což představuje 39 % zaměstnanců v celém biotechnologickém sektoru. 
Velikost jednotlivých podsektorů je znázorněna v grafu číslo 1.

Graf 1: Zaměstnanost v biotechnologických podsektorech v USA (2008)
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Zdroj: Battelle/BIO: State Bioscience Initiatives 2010

Klíčovým produktem podsektoru zemědělské suroviny a průmyslové chemikálie jsou 
biotechnologické plodiny, jako je například geneticky upravená kukuřice, sója nebo bavlna. 
Více než polovina jejich světové produkce pochází z USA. Patří sem také  nanotechnologie, 
výroba enzymů, pesticidů, herbicidů, fungicidů a biopaliva – zejména bioethanol, jehož 
produkce v USA v posledních letech rostla zhruba třicetiprocentním tempem. Příkladem 
firem, které v tomto podsektoru působí, jsou Archer Daniels Midland, BASF Plant Science, 
Bayer CropScience, Bunge, Cargill, Dow AgroSciences, DuPont, Intrepid Potash, 
Monsanto, Scotts Miracle-Gro a Syngenta. Tyto firmy jsou v USA nejvíce koncentrovány 
ve státech Texas, Illinois, Iowa, Ohio Tennessee a Florida. 

Graf 3: Podíl jednotlivých států USA na celkové zaměstnanosti v podsektoru zemědělské suroviny a průmyslové 
chemikálie 

Zdroj: Battelle/BIO: State Bioscience Initiatives 2010
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Pro podsektor léky a farmaceutika jsou charakteristické velké nadnárodní společnosti, které 
se angažují jak ve výzkumu a vývoji, tak ve výrobě a následné distribuci svých produktů. 
Léky, které jsou vyvýjeny biotechnologicky, jsou nejrychleji rostoucí složkou 
farmaceutického průmyslu. Firmami, které v USA v tomto podsektoru působí, jsou například 
Abbott Laboratories, Amgen, Biogen Idec, Cornerstone Therapeutics, Eli Lilly & Co., 
Merck&Co., Mylan, Novartis, Pfizer, Roche Group – Genentech a Sanofi-Aventis/Sanofi 
Pasteur. Státy s nejvyšší zaměstnaností v podsektoru jsou Kalifornie, Illinois, Indiana, 
Pennsylvania, New York, New Jersey a Severní Karolina.

Graf 4: Podíl jednotlivých států USA na celkové zaměstnanosti v podsektoru léky a farmaceutika

Zdroj: Battelle/BIO: State Bioscience Initiatives 2010

Firmy spadající do podsektoru zdravotnické nástroje a zařízení vyvýjejí a vyrábějí produkty 
pro chirurgii, laboratoře, stomatologii i oftalmoligii. Příkladem firem v tomto podsektoru jsou 
Alcon, Becton, Dickinson and Co., Boston Scientific Corp., GE Healthcare, Medtronic, 
Roche Group – Ventana, Siemens Medical Solutions, STERIS, Stryker, Zimmer a 3M 
Health Care. Největší koncentrace podsektoru se nachází ve státech Kalifornie, Minnesota, 
New York, Massachusetts a Florida.
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Graf 5: Podíl jednotlivých států USA na celkové zaměstnanosti v podsektoru zdravotnické nástroje a zařízení 

Zdroj: Battelle/BIO: State Bioscience Initiatives 2010

Největší a zároveň nejrychleji rostoucí podsektor výzkum, testování a zdravotnické 
laboratoře tvoří především malé firmy s průměrně 21 zaměstnanci. Tyto firmy nevyrábějí 
žádné specifické produkty, ale poskytují diagnostické, laboratorní a výzkumné služby. Pokud 
firma úspěšně vyvine produkt (například terapeutikum), který je schopna uvést na trh, 
obvykle se přesune do jiného příslušného podsektoru (například léky a farmaceutika). 
Příkladem firem tohoto podsektoru v USA jsou Albany Molecular Research, Celera, 
Charles River Laboratories, Covance, Laboratory Corp. of America, NeoGenomics, 
Orchid Cellmark, Pacific Biomarkers, Pharmaceutical Product Development nebo 
Quest Diagnostics. Největší podíl zaměstnanosti se nachází ve státech Kalifornie, 
Massachusetts, Pennsylvania, New Jersey a New York.

Graf 6: Podíl jednotlivých států USA na celkové zaměstnanosti v podsektoru výzkum, testování a zdravotnické 
laboratoře

Zdroj: Battelle/BIO: State Bioscience Initiatives 2010
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Vzhledem k různorodosti odvětví je legislativa, která ho ovlivňuje, rozsáhlá a je možné ji 
rozdělit podle vládního orgánu, který je za předpisy odpovědný:

1. US Department of Agriculture 
2. US Department of Energy
3. US Department of Health
4. Environmental Protection Agency
5. Food and Drug Administration

Největší lobby v USA představuje organizace BIO Biotechnology Industry Organisation5, 
která vznikla v roce 1993 spojením Association of Biotechnology Companies a Industrial 
Biotechnology Association. Má 1 100 členů, mezi které patří firmy, asociace i akademická 
centra. BIO každoročně organizuje BIO International Convention 6 – největší světový 
veletrh v odvětví, kterého se pravidelně účastní více než 15 tisíc vystavovatelů. V roce 2012 
proběhne ve dnech 18. – 21. června v Bostonu. Veletrhu se každoročně účastní české firmy. 
V roce 2011 to byly firmy Apronex s.r.o., Biopreparáty spol. s r.o., BioTest s.r.o., BioVendor 
– Laboratorní medicína a.s., B.P.Medical s.r.o., BVT Technologies, LentiKat‘s a.s. a dále 
výzkumné centrum BIOCEV, technologické centrum CEITEC a klastr MedChemBio.

Transfer biotechnologií v USA

Transfer technologií a komercionalizace výsledků výzkumu, které jsou v českém 
biotechnologickém průmyslu považovány za nejslabší místo odvětví, probíhá v USA několika 
možnými způsoby. Klíčovými předpoklady úspěchu celého tohoto procesu jsou především 
získání dostatečného venture kapitálu a dále předchozí zkušenosti s komercionalizací a 
schopnosti orientovat se v tomto specifickém odvětví. 

Důležitou úlohu v rozvoji oboru sehrávají univerzity a vědecká pracoviště, na nichž vznikají 
oddělení pro transfer technologií a tzv. research foundations. Pokud univerzita využije při 
výzkumu financování z fondů federální vlády, zaručuje duševní vlastnictví k výsledkům 
tohoto výzkumu zákon Patent and Trademark Law Amendments Act z roku 1980 nazývaný 
také Bayh–Dole Act. Podle přijmu z licencí k duševnímu vlastnictví byly dle 
studie Association of University Technology Managers (AUTM) 7 v roce 2009 komerčně 
nejúspěšnější tyto univerzity8:

1. Northwestern University, 161 milionů USD 
2. Columbia University, 154 milionů USD
3. New York University, 113 milionů USD
4. niversity of California System, 103 milionů USD
5. Wake Forest University, 96 milionů USD
6. University of Minnesota, 95 milionů USD
7. University of Washington/Washington Research Foundation, 87 milionů USD
8. University of Massachusetts, 71 milionů USD
9. Massachusetts Institute of Technology, 66 milionů USD
10. Stanford University, 64 milionů USD

                                                
5 Internetové stránky BIO Biotechnology Industry Organisation: www.bio.org
6 Internetové stránky veletrhu: http://convention.bio.org/
7 Internetové stránky asociace: http://www.autm.net
8 Pozn.: Výzkum byl se nevztahoval výlučně na biotechnologie, ale byl proveden souhrnně pro všechny obory 
výzkumu dané univerzity.
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Na federální úrovni i na úrovni jednotlivých států jsou firmám i neziskovým organizacím 
nabízeny investiční pobídky i dotace. Na federální úrovni spravuje množství 
biotechnologických programů National Institutes of Health9. Ty zahrnují jak obecné daňové 
slevy pro firmy, které se svou velikostí, zaměřením a typem investice kvalifikují pro daný 
program, tak dotace a granty na specificky dané výzkumné projekty. Mnoho pobídek v oblasti 
biopaliv spravuje US Department of Energy10. Příkladem je Volumetric Ethanol Excise Tax 
Credit, který vznikl jako součást zákona American Jobs Creation Act. 

Velké množství pobídek pro biotechnologický průmysl je nabízeno jednotlivými státy, které 
se jimi snaží přilákat firmy, kapitál a podpořit spolupráci akademického výzkumu a komerční 
sféry v daném regionu. Analýzu pobídek z let 2010 - 2011 podle jednotlivých států lze nalézt 
v češtině na internetových stránkách ZÚ Washington. 11  Často zmiňovanou alternativou 
pro financování biotechnologického průmyslu je v americkém prostředí vládní investiční fond 
kanadské provincie Quebec, který kombinuje soukromé a státní finanční prostředky určené 
pro investice v biofarmaceutickém odvětví.12

Místy, které pomáhají rozvíjení začínajících biotechnologických firem, jsou technologické 
inkubátory. Jejich hlavními funkcemi jsou poskytnutí zázemí a odborné podpory pro řízení 
firmy za nízké náklady a dále především přístup k venture kapitálu a síti kontaktů z oboru.

V rámci projektu CzechAccelerator nabízí státní agentura CzechInvest možnost stáže 
českých biotechnologických firem v inkubátoru Cambridge Innovation Center 
v Massachusetts13. V rámci projektu získá firma bezplatný pronájem kancelářských prostor,
snadný přístup k potenciálním strategickým partnerům a špičkovým poradcům a možnost 
účastnit se pravidelných networkingových akcí nebo seminářů s investory.

Do prvního kola Akcelerátoru v Massachusetts, které se konalo od září do prosince 2011, se 
zapojily tři české subjekty. Jednalo se o firmu Flaveko Trade 14  vlastnící technologii 
superkritické extrakce pryskyřice oxidem uhličitým, firmu Arko Consult15, která v inkubátoru 
získala venture kapitál pro technologii nápravy zubních kazů, a vědce Petra Uličného, který 
vyvinul zařízení Mouth Mouse určené pro ochrnuté pacienty umožňující pohyby jazyka 
ovládat na dálku spotřebiče. Petr Uličný i společnost Arko Consult se do inkubátoru v rámci 
druhého kola v roce 2012 vrací, aby pokračovali v získávání potřebného venture kapitálu a 
rozvíjení vztahů s americkámi partnery.

                                                
9 Přehled aktuálních programů dostupný na stránkách NIH:
http://grants.nih.gov/grants/oer.htm
10 Pobídky US Department of Energy jsou dostupné na jeho stránkách:
http://www.afdc.energy.gov/afdc/laws/fed_summary/Category#Incentives
11ZÚ Washington: Investiční pobídky v jednotlivých státech USA; dostupné z internetu: 
http://www.mzv.cz/washington/cz/obchod_a_ekonomika/vstup_na_us_trh/danove_pobidky_v_jednotlivych_stat
ech/index.html
12 Více na oficiálních stránkách provincie Quebec: http://www.mdeie.gouv.qc.ca/ministere/english/about-
us/strategies/departmental-strategy/quebec-biopharmaceutical-strategy/
13 Internetové stránky inkubátoru: cictr.com
14 Internetové stránky společnosti flavekotrade.cz
15 Internetové stránky společnosti www.arkoconsult.com
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Vědecká spolupráce v oblasti life sciences mezi ČR a USA 

Jedním z dosud největších úspěchů českých vědců v oblasti life sciences je výzkum profesora 
Antonína Holého a jeho týmu z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd16

(ÚOCHB AV). Mezi výsledky jejich práce patří zejména antivirové preparáty Vistide, Viread 
a Hepsera, které jsou vyráběny kalifornskou firmou Gilead. Vistide se používá proti 
virovému zánětu oční sítnice, Hepsera je lék proti virové hepatitidě typu B a Viread,
schválený v USA v r. 2001, je v současnosti jedním z neúčinnějších léků proti AIDS. V roce
2009 vznikla společnost IOCB TTO s.r.o.17 napojená na ÚOCHB AV, jejímž posláním je 
hledat pro ústav komerční partnery. Na trhu USA úzce spolupracuje s firmami Gilead a 
CeurTec Medical z Kalifornie.

Prestižní americké instituce Mayo Clinic a University of Minnesota jsou zapojeny 
do projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně (FNUSA-ICRC )18, která má za cíl vybudovat na území České republiky špičkové 
mezinárodní centrum pro oblast aplikovaného lékařského výzkumu, tzv. evropské centrum 
excelence. Na výzkumu a vývoji se budou podílet, nebo již podílí, výrobci zdravotnických 
přístrojů a nástrojů, léčiv a biotechnologií, například společnosti jako Abbott Laboratories, 
AstraZeneca, CARDION, GE Healthcare, Linet a Sanofi-Aventis. V rámci mezinárodní 
spolupráce již byl mimo jiné vyvinut nový přístroj pro diagnostiku stavu cév, který přispívá 
k včasnému odhalení pacientů ohrožených vznikem srdečního infarktu či cévních mozkových 
příhod, nebo jeden z nejmodernějších přístrojů pro srdeční a mozkovou elektrofyziologii.

                                                
16 Internetové stránky ústavu: www.uochb.cz
17 Internetové stránky společnosti: www.iocb-tto.cz
18 Internetové stránky FNUSA-ICRC: www.fnusa-icrc.org




