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Na pořad jednání vlády se má v blízké době dostat další várka investičních pobídek k
posouzení. Patří mezi ně i jeden projekt v oboru biotechnologie. Konkrétně se jedná o záměr
firmy Generi Biotech rozšířit a modernizovat výrobu diagnostických souprav pro laboratorní
medicínu v Hradci Králové.
Podle dokumentu, který má redakce Ekonomického deníku k dispozici, dosahuje plánovaná
investice výše přes 102 milionů korun. Státní investiční pobídka má být dle návrhu, který vládě
předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu, ve formě slevy na dani z příjmů i ve formě
příspěvku na pořízení majetku. Výše veřejné podpory má dosáhnout až 46 milionů korun.
Majitel a jednatel firmy Generi Biotech Radovan Haluza podání žádosti o přidělení investiční
pobídky Ekonomickému deníku potvrdil. „Investovaná částka bude cca 100 milionů Kč.
Počítáme s nárůstem počtu zaměstnanců v příštích 10 letech z dnešních 37 osob na 62,“ uvedl
Radovan Haluza.

Záměrem projektu je provést generální rekonstrukci nepoužívané firemní budovy, která je
zařazená do katalogu brownfieldů, a převést do ní výrobu z již nevyhovujících pronajímaných
prostor. Projekt zahrnuje také změnu výrobního postupu směrem k robotizaci výroby.
Společnost Generi Biotech byla založena v roce 1995, původně se zaměřovala na výrobu
oligonukleotidů. Po roce 2010 se zaměřila na in vitro diagnostické kity (IVD) pro lidskou
medicínu. V posledních dvou letech se podnikání firmy soustředí hlavně na dodávku
diagnostických kitů pro detekci koronaviru.
Investiční pobídku nezíská automaticky každý, o čemž se přesvědčili někteří uchazečí na
počátku prosince. Vláda Andreje Babiše na jednom ze svých posledních zasedání
odsouhlasila státní podporu pro čtyři firmy (Thermo Fisher Scientific Brno, ZKL Brno, Kornfeil
a oncomed manufacturing), přidělení dalších tří pobídek naopak zamítla (firmám Družstevní
závody Dražice, Huhtamaki Flexible Packaging Czech a Frujo).
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