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30 let Contipra slaví aktuálně i 300  
zaměstnanců (přesněji 304).

Během března přecházejí pracovní-
ci zaměstnaní přes agenturu pod kmen  
a stávají se tedy přímými zaměstnanci fir-
my Contipro. Díky tomuto kroku překoná 
počet zaměstnanců hranici 300. K tomu 
však můžeme připočítat dalších čtyřicet 
maminek na mateřské, nebo rodičovské 
dovolené. Contipro se tímto definitivně 
stává velkou firmou.

Graf ukazuje personální obsazení jed-
notlivých útvarů firmy. Největší podíl 
zaměstnanců je podle očekávání ve vý-
zkumu a vývoji, protože tyto činnosti patří 
mezi priority Contipra.

Ondřej Jireš

UŽ JE NÁS 300!
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Oslavy významného výročí Contipra 
probíhají celý letošní rok. Právě únoro-
vý Reprezentační ples byl ideální příle-
žitost oslavy oficiálně zahájit.

Ples byl určený pro zaměstnance  
a jejich partnery a kapacita 200 lidí 
byla během několika dnů vyprodána. 
Vstupenky stály symbolických 150 Kč.  

V ceně byla večeře, kterou si mnoho 
návštěvníků plesu velmi pochvalovalo, 
a v již pokročilých plesových hodinách 
se losovala tombola ze všech vstupe-
nek. K tanci hrál Faktorial! Orchest-
ra z Hradce Králové, v sále určeném  
k sezení doprovázela večer šansoniér-
ka Markéta Burešová s klavírním do-

30 LET FIRMY JSME OSLAVILI NA  
REPREZENTAČNÍM PLESE

provodem a celou akcí nás provázela 
oblíbená moderátorská dvojice Zora  
a Míra Hejdovi. Nejen díky účinkujícím, 
ale především díky dobře naladěným 
návštěvníkům opanovala ples opravdu 
pozitivní atmosféra. Budiž oslavy 30 let 
zahájeny!

Ondřej Jireš

03



V roce 2019 jsme zaznamenali dal-
ší nárůst tržeb za prodej výrobků  
a služeb, a to na celkovou hodnotu  
876,2 mil. Kč. Zásadní růst byl zazna-
menán i v oblasti investic, když společ-
nost Contipro investovala do dalšího 
svého rozvoje částku 203,9 mil. Kč. 

Celková výše investiční aktivity spo-
lečnosti tak dlouhodobě vytváří dosta-
tečný základ k dalšímu růstu a rozvoji 
společnosti, a to jak v oblasti inovací, 
tak i v oblasti růstu prodejů stávajících 
produktů.

ZAMĚŘENÍ NA EFEKTIVITU  
A PRODUKTIVITU  

Silné zaměření společnosti na zvy-
šování produktivity a efektivity dokládá 
fakt, že rok 2019 byl prvním rokem, kdy 
si společnost stanovila tzv. korporát-
ní cíl ve formě ukazatele upraveného 
zisku společnosti (EBITDA) na pracov-
níka. Splnění vyhlášeného cíle se sta-
lo zásadní podmínkou pro vyplacení 
ročních odměn pracovníkům společ-
nosti. Vývoj stanoveného cíle EBITDA 
na pracovníka byl tak po celý rok 2019 
monitorován, vyhodnocován a komu-
nikován se zaměstnanci (viz graf č. 3).       

POHLED DO ROKU 2020  
Ve výhledu na rok 2020 hrají důle-

žitou roli nově založené dceřiné spo-
lečnosti v Německu (Contipro Germa-
ny) a Rusku (Contipro Rus), které by 
měly na těchto trzích rozvíjet prodeje 
některých produktů. Vedle toho bude 
významným závazkem pro rok 2020 
i naplnění ambiciózního investičního 
plánu ve výši 230,1 mil. Kč.    

Vilém Maur
finanční ředitel

POZNÁMKA: Text vznikl před zaháje-
ním opatření proti COVID-19. Případné 
změny v letošních plánech budou včas 
oznámeny.
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V rámci oslav 30. výročí firmy probíhá 
každý měsíc tipovací kvíz, kde mohou 
zaměstnanci vyhrát hodnotné ceny. 
Otázky zatím vždy vybrala výkonná ře-
ditelka Zuzana Bubnová, která čerpá 
především ze svého osobního archivu. 
Zatím proběhla první tři kola kvízu.

LEDEN
V lednu se soutěžilo o 2 vstupenky 

na dosud největší představení Cirk La 
Putyka. Kvízová otázka zněla: „Uveďte 
přesné datum, kdy Vladimír Velebný 
podal svůj první článek o kyselině hya-
luronové ke zveřejnění v odborném 
časopise.“ Vítězem se stal Sergej Karel, 
který správnou odpověď 24. 5. 1983 
netrefil o jediný den, ale byl zdaleka 
nejblíže.

Celkově se soutěže zúčastnilo 70 
hlasujících, z nichž podstatná část 
správně mířila do první poloviny  
80. let. Našlo se ale dokonce 22 odpo-
vědí, že docent Velebný poprvé o hya-
luronce publikoval až po roce 2000. 
Vysoký počet těchto odpovědí byl 
zřejmě způsobený tím, že si soutěžící 
dohledali na internetu publikace, kte-
ré mají kyselinu hyaluronovou přímo  
v názvu. 

Generální ředitel Contipra, docent 
Velebný, se věnoval pojivovým tkáním 
už při svém předchozím působení na 
Lékařské fakultě Univerzity Karlovy  
v Hradci Králové. Tato činnost sa-
mozřejmě znamenala i publikování  
a přednášení. V sedmdesátých letech 
se zabýval především látkou elastin. 
Právě v roce 1983 poprvé podrobněji 
psal o roli kyseliny hyaluronové v or-
ganizaci tkání, i když i tato práce se stá-
le ještě věnovala primárně elastinu.

Během 80. let se docent Velebný 
neúspěšně snažil rozjet výrobu elasti-
nu zde v Dolní Dobrouči v rámci aktivit 

JZD Letohrad. Ještě při založení Con-
tipra v roce 1990 byl přesvědčen, že 
firma bude vyrábět různé látky pojivo-
vých tkání, čili elastin, kolagen, chon-
droitin sulfát a kyselinu hyaluronovou. 
S tím souvisí i zkratka CON-TI-PRO, ale 
ptát se v kvízu na její význam by bylo 
až příliš lehké, protože tato informa-
ce byla zveřejněna už opravdu mno-
hokrát: Connective Tissue Products = 
Produkty pojivových tkání.

Právě publikační a přednášková 
činnost o elastinu otevřela docentu 
Velebnému v 80. letech dveře do Zá-
padní Evropy i přes to, že k tomu neměl 
ideální „kádrový profil“. Ve Francii byl 
svědkem snahy propojovat akademic-
kou vědu s průmyslem, a právě tam 
se nechal inspirovat prvními zárodky 
biotechnologického způsobu výroby 
kyseliny hyaluronové.

Poté, co firma v roce 1992 spustila  
v Ústí nad Orlicí první linku na hyaluro-
nan, se začala na tuto látku speciali-
zovat a k plánům na výrobu elastinu či 
kolagenu se už nevrátila. Nevypadá to, 
že by to bylo na škodu.

ÚNOR
V druhém měsíci jsme soutěžili  

o 2 čtyřdenní vstupenky na populární 
hudební festival Colours of Ostrava. 
Hlavní otázkou bylo, kolik vlastních 
prodejen Contipro provozovalo za 
dobu své existence v rámci ČR. Pro 
případ stejných odpovědí měli soutěží-
cí doplňkově napsat, v jakých městech 
se tyto prodejny nacházely.

Celkem se urodilo 63 odpovědí  
v rozsahu 0 až 16 prodejen. Správná 
odpověď je 5 a byly ve městech Praha, 
Brno, Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Stra-
konice. Vítězem se stal Tomáš Bobula, 
který správně tipnul počet a měl nejví-
ce správných měst (tři z pěti).

Tipy na nulový počet měst rozhod-
ně nebyly výjimkou a doteď je zřej-
mě pro značnou část zaměstnanců 
překvapivé, že Contipro vůbec někdy  
v historii provozovalo vlastní kamenné 
obchody. Jmenovaly se Elán a fungo-
valy během několika let v první dekádě 
Contipra. Tehdy firma vyráběla finální 
produkty z oblasti výživy pro sportovce, 
tělové kosmetiky, pleťových krémů, vi-
tamínových směsí a celou řadu dalších 
výrobků. V roce 2000 však došlo ke 
změně strategie firmy, jejímž důsled-
kem bylo odtržení divize těchto finál-
ních výrobků do samostatné firmy, kte-
rá pod názvem Silvita dodnes působí  
v Ústí nad Orlicí. Pro Contipro v dnešní 
době nemá význam provozovat vlastní 
maloobchodní činnost.

BŘEZEN
Březen přinesl výhru v podobě Eu-

rovíkendu ve Vídni. Součástí výhry je 
ubytování ve čtyřhvězdičkovém hote-
lu pro dva a jízdenky na cestu z Čes-
ké Třebové. Vzhledem k probíhajícím 
událostem ve světě si bude výherce 
moci vybrat vlastní termín. Kvízovou 
otázkou bylo, kolik gramů Carboxy-
metylglucanu prodalo Contipro do za-
hraničí v roce 1999. Celkem své štěstí 
zkusilo 75 soutěžících. Správnou odpo-
vědí bylo 5900 g a nejblíže s odpovědí  
6500 g byla Eliška Šestáková.

Carboxymetylglucan je aktivní látka 
pro kosmetiku, především pro pleťo-
vé krémy, která má silné antioxidativní 
účinky. Tato látka silně reguluje vliv UV 
záření na pokožku a má pozitivní vliv 
na texturu a elasticitu pleti. Contipro 
se výrobou této suroviny zabývá dlou-
hodobě jako jednou z mnoha aktivních 
látek, které doplňují kyselinu hyaluro-
novou jako náš hlavní produkt. Pro za-
jímavost, vloni se prodalo 285 kg této 
suroviny.

Gratulujeme všem vítězům a bude-
me se těšit na další kvízové otázky, kte-
ré pro nás vedení firmy připraví.

Ondřej Jireš

SOUTĚŽÍME VE FIREMNÍM KVÍZU
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V tomto roce, který je dle vyznava-
čů zoroastrismu rokem přechodu 
do postdigitálního věku, nás čeka-
jí i zde na křižovatce dějin v Dolní 
Dobrouči zcela převratné změny 
ve vámi milované a obdivované ob-
lasti počítačů a informačních tech-
nologií vůbec. Takže vše bude zalité 
sluncem a neochvějný optimismus 
již bude po všechny budoucí dny 
vytékat z hlavních vrat Contipra až 
na parkoviště a oslňovat tak přijíž-
dějící návštěvníky. Tolik na úvod, 
abyste se vy, čtenáři Contino-
vin, uvolnili a dokázali tak snadno  
a bezbolestně přijmout informace, 
jež následují v dalším digiodstavci. 

NOVÉ CRM
Na obchodě budou mít nové 

CRM! Jupí! Aktuálně používaný 
systém Microsoft Dynamics CRM 
bude v letošním roce nahrazeno 
z ubrusu novým cloudovým sys-
témem Dynamics 365 for Sales. 
Nové CRM nebude jen prostý up-
grade, přechod na vyšší verzi. Jed-
ná se o takzvanou reimplementaci. 
Nový systém bude nastaven tak, 
aby významně usnadňoval práci 
všem pracovníkům obchodu. Jed-
ním z cílů projektu je i to, že pra-
covníci obchodu budou používat 
ke své práci pouze jeden systém,  
a to CRM; odpadne jim tedy práce 
v systému QI, se kterým bude nové 
CRM plně propojeno.

NOVÝ SYSTÉM PRO FAKTURY
Na recepci už nebudou přepiso-

vat do QIčka faktury! Hurá! A jak to 
tedy bude? Všechny přijaté faktu-
ry budou tzv. vytěžovány – z PDF 
faktur budou rozpoznány všechny 
informace, které jsou nutné pro 
zadání faktury do účetnictví, a fak-
tura budu automaticky založena do 
QI. Věcné schvalování faktur, které 
se nyní děje podpisy do schvalova-
cího razítka, bude nahrazeno jed-
noduchým digitálním systémem. 
Pracovníkům recepce (podívejte, 
jak jsem hypergenderověsuperko-
rektní) se tak uvolní ruce, a nejen 
jim: odpadne celé předávání pa-
pírových faktur z ruky do ruky na 
recepci (stejně se tím kontaktem 

jenom šíří viry, že). BTW, počet pří-
chozích faktur se již několik let po-
hybuje okolo čísla 6500 ročně.

LICENCE NA LIMS
Budeme mít víc licencí do LIMSu! 

Dál to snad ani nemusím rozvádět 
– opravdu už v nejbližší době do-
jde k významnému rozšíření počtu 
licencí do informačního systému 
LIMS, už vás to nebude limitovat  
v práci, ani motivovat k tomu, že se 
z LIMS neodhlašujete (když se pak 
nedostanete dovnitř, když je potře-
ba :-). 

Už brzy ve vašich kompech: 
LIMS verze 8! Ano! Na podzim za-
čne projekt upgrade LIMS na ver-
zi 8 ze současné verze 6. Bude to 
úžasné a krásné, validační tým  
z přepychových kanceláří ve výš-
kové budově bé již nyní toužeb-
ně očekává okamžik, kdy bude 
moci předvést své vrcholné dílo 
a požehnat nové verzi LIMSu. 

NOVÝ KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJ
Modří už vědí: Máme tu Micro-

soft Teams! OK, je to vlastně fialová 
aplikace, nebo modrá? Nevím, jako 
muž rozeznávám pouze omezené 
množství barev. A co že to vlastně 
je? Kolaborační systém. Co umí? 
Chat, hlasové a videohovory, sdílení 
souborů a mnoho dalšího. V dneš-
ní době nucené samoty možná  
s tímto systémem vejdete ve vřelé 
přátelství dříve, než byste čekali :-). 

To všechno, a ještě mnohem víc 
pro vás připravují vaši geekové, 
toho času ve vyhnanství v budově 
es. Váš =k.

Jakub Kožnar
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CONTIPRO 
V DOBĚ  
PANDEMIE

Rok 2020 je velmi silně poznamena-
ný rozvojem celosvětové pandemie 
nemoci s názvem COVID-19, kterou 
způsobuje nový typ koronaviru. Z Číny 
se rozšířil do celého světa a od března  
s ním bojuje i Česká republika.

Pandemie má velmi silný vliv na 
fungování celého státu i jednotlivých 
firem. V zemi byl vyhlášen nouzový 
stav, bylo značně omezené vycházení 
na veřejnost a sdružování lidí, zača-
ly se povinně nosit roušky a byly zru-
šeny jakékoli společenské, kulturní  
a sportovní akce. Přestože se vláda ČR 
snaží omezit vliv pandemie na fungo-
vání firem zejména v průmyslu, i na 
něj dopadají různá omezení, dochází  
k poklesům odbytu a výroby a řada fi-
rem musí sama přistoupit na mnoho 
omezujících opatření.

Také Contipro musí sáhnout k nepo-
pulárním opatřením, aby se co nejvíce 
podařilo zachovat chod společnosti 
v dosavadní míře. Zrušené bylo hro-
madné stravování v naší jídelně a jíd-
lo je možné nově objednávat balené  
v krabičkách. Při vstupu do areálu pro-
bíhá měření tělesné teploty a služby 
pravidelně desinfikují společné pro-
story, kliky, kuchyňky či toalety. Při od-
chodu z vlastního pracoviště se chrá-
níme rouškou. Pro komunikaci napříč 
firmou používáme především telefony 
a počítače, aby nedošlo k případnému 
šíření nákazy napříč firmou. Zrušeny 
byly samozřejmě všechny velké po-
rady, školení a další akce. Nejen ob-
chodního týmu se silně dotýká zrušení 
všech veletrhů a konferencí a vůbec 
zákaz cestování do zahraničí.

I přes všechna opatření a omeze-
ní ale Contipro jede dál. Vyrábíme, 
prodáváme, zkoumáme a vyvíjíme. 
Jen si musíme dávat pozor, abychom 
si nákazu omylem nezavlekli na naše 
pracoviště. Vedení firmy, konkrétně 
výkonná ředitelka Zuzana Bubnová,  
o nastalé situaci pravidelně komuniku-
je se zaměstnanci a projevuje vděčnost 
za dodržování pravidel a racionální 
přístup. Speciální díky si pak vysloužili 
mnozí kolegové, kteří aktivně působí 
ve prospěch ostatních, například šitím 
roušek. Při takovéto nestandardní si-
tuaci se ukazuje síla kolektivu, kterou  
v Contipru máme.

Ondřej Jireš

Další aktivitou, která se váže k letoš-
ním oslavám, je výstava k historii spo-
lečnosti Contipro. Původně měla být 
slavnostně otevřena během vernisáže, 
ale k tomu kvůli opatřením k epidemii 
COVID bohužel nedošlo. Nic to však 
nemění na výstavě samotné, kde si 
může nejen zaměstnanec, ale i každý 
návštěvník prohlédnout, čím jsme si za 
těch 30 let jako firma prošli.

V BŘEZNU JSME ZAHÁJILI VÝSTAVU  
O HISTORII NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Jádrem této prezentace v prosto-
rách recepce je výčet nejdůležitějších 
historických událostí Contipra, které 
doprovázejí dobové fotografie. Ve vitrí-
nách jsou umístěné různé artefakty tý-
kající se jak kyseliny hyaluronové a její 
výroby, tak historických i současných 
produktů. K vidění jsou také různá ob-
držená ocenění, staré katalogy a jiné 
předměty z minulosti Contipra.

Hlavním klenotem výstavy je ku-
chyňský robot, na kterém Vladimír Ve-
lebný a jeho tehdejší kolegové míchali 
v roce 1990 výživu pro sportovce, aby 
vydělali finance na vybudování první 
linky na kyselinu hyaluronovou. Tento 
přístroj zůstane na památku v prosto-
rách recepce i po skončení výstavy.

Ondřej Jireš

CONTIPRO ZALOŽILO OBCHODNÍ 
POBOČKU V NĚMECKU

Společnost Contipro soustředí všech-
ny své aktivity a zaměstnance do své-
ho jediného areálu v Dolní Dobrouči. 
Výjimku tvoří malé obchodní pobočky, 
které tvoří lidé s perfektními znalostmi 
na kosmetickém a farmaceutickém 
trhu ve své zemi. Už mnoho let takto 
Contipro provozuje obchodní pobočku 
v Paříži a během loňského roku přiby-
ly také pobočky v Rusku (konkrétně  
v Moskvě) a v Německu. Pojďme se 
nyní podrobněji podívat právě na tu 
Německou.

Contipro Germany GmbH bylo zalo-
ženo za účelem distribuce zdravotnic-
kých prostředků na hojení ran, proto 
tato pobočka nezajišťuje prodej suro-
vin. Jejím ředitelem je Dr. Lutz Wis-
ke, se kterým se již někteří kolegové 
zejména z obchodu, RA a KŘJ mohli 
osobně seznámit. Vzhledem k nastalé 
situaci s šířením koronaviru se nebu-
deme moci osobně nějakou dobu stý-
kat. Věřím, že si to po uklidnění situace 
vynahradíme, neboť sídlo naší poboč-
ky je v nepříliš vzdáleném Norimberku, 

konkrétně v nově postaveném kan-
celářském a průmyslovém komplexu 
Sudwestpark.

Kanceláře pobočky nyní prošly sta-
vební finalizací a v plném provozu bu-
dou ke konci března. Aktuálně probíhá 
nábor čtyř obchodních zástupců, kte-
ří se budou pohybovat tzv. „v terénu“  
a objíždět německé nemocnice a am-
bulance. Největší pozornost bude na 
německém trhu věnována Sorelexu  
a Hyiodine, našim přípravkům na rány 
s kyselinou hyaluronovou. Pro němec-

ký trh bude graficky upravena i podoba 
krabiček produktů a k dispozici bude 
více velikostí balení. Zároveň probíhají 
přípravy na audit pobočky v rámci CE 
certifikace a další, převážně administ-
rativní procesy.

Věřím, že nová pobočka v Německu 
výrazně posílá náš potenciál pronik-
nout s finálními výrobky na tento ve-
lice strategický trh, odkud pak bude 
expanze do dalších Evropských zemí 
snazší. Sorelex má v tomto směru dob-
ře našlápnuto.

Lenka Krausová



Toto číslo Continovin opanoval povedený Reprezentační ples, ale bylo by 
hříchem nepřipomenout vydařený vánoční večírek. I na něj mají zaměst-
nanci důvod v dobrém vzpomínat a těšit se na letošní ročník.

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM 
VEČÍRKEM ROKU 2019

Do tohoto čísla přispěli: Ondřej Jireš, Lenka Krausová, 
Vilém Maur a Jakub Kožnar
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