
 
 

 

Tisková zpráva 
 

Společnost Comtes FHT se sídlem v Dobřanech získala prestižní 

ocenění 

 

Je nejlepší firmou v republice v oblasti Inovace  
 

BEST INOVATOR 2012 
 

 
Na slavnostním vyhlášení soutěže Best Innovator 2012, které proběhlo 30. listopadu 
v Národní technické knihovně v Praze získala výzkumná organizace COMTES FHT a.s. 
první místo v kategorii Malé a střední podniky.  
 
Soutěž Best Innovator organizovaná společností A.T. Kearney poskytuje již několik let 
svým účastníkům široké spektrum postřehů a poznatků, které jim pomáhají zlepšit 
inovační postupy, dosáhnout dalšího růstu a zachovat nebo posílit jejich 
konkurenceschopnost. Soutěž hodnotí proces, jakým společnosti k inovacím přistupují. 
Od doby svého prvního uvedení v roce 2003 na německém trhu se stala fórem, které 
každoročně představuje srovnání společností s nejlepší praxí v řízení inovací. Letos 
poprvé bude soutěž organizována pro společnosti působící na českém trhu.  
 
Od roku 2003 se soutěže Best Innovator zúčastnilo již více než 1200 společností 
působících v různých odvětvích. Kromě České republiky, pořádá A.T. Kearney soutěž na 
jiných evropských a vybraných mimoevropských trzích – v Německu, Francii, Rakousku, 
Švýcarsku, Velké Británii, Norsku, Švédsku, Dánsku, Itálii, Belgii, Lucembursku, 
Chorvatsku, Slovinsku, Rusku a Brazílii. 
 
A.T. Kearney je světovým lídrem v manažerském poradenství v oblasti strategie, 
provozu a informačních technologií. Společnost byla založena v Chicagu v roce 1926. 
Se svou více než 80letou historií je jedním z průkopníků v odvětví. Na českém a 
slovenském trhu působí od r. 1992.  
 
Vítězové soutěže Best Innovator 2012 budou pozváni do evropského klubu vítězů 
soutěže – European Best Innovator Club, který poskytuje řídícím pracovníkům v 
oblasti inovací platformu pro networking a pro diskusi o nejlepších metodách a 
přístupech v řízení inovací.  

 
 
 



COMTES FHT a.s. je soukromá nezisková výzkumná organizace, která od roku 2000 působí v oblasti 
tváření a tepelného zpracování kovových materiálů. Zaměřuje se především na aplikovaný výzkum 
pro průmyslové partnery. Hlavním cílem společnosti je rozvinout a posílit konkurenceschopnost 
českých průmyslových výrobců, propojit je se zdroji nových myšlenek a objevů. Sídlo společnosti je v 
Dobřanech – Plzeň - jih. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je výzkumný 
areál rozšiřován o metalurgickou halu a nové laboratoře do unikátní formy - „Západočeské materiálově 
metalurgické centrum“. Centrum v budoucnosti pokryje většinu potřeb při zavádění inovací od vývoje a 
výroby nových materiálů, přes jejich zpracování, detailní rozbor až po odzkoušení nových technologií 
a výrobu prototypů. COMTES v současné době zaměstnává více jak 60 zaměstnanců, z toho čtyřicet 
výzkumných pracovníků. V roce 2011 získal COMTES ocenění firma roku v Plzeňského kraje. 
 
Nabídka směrem ke strojírenským a metalurgickým firmám zahrnuje široké spektrum aktivit od 
základních měření, přes detailní materiálové analýzy, numerické simulace procesů, návrhy technologií 
až po prototypovou výrobu. Ze speciálních měření jsou prováděny například zkoušky lomové 
houževnatosti, měření vysokocyklové a nízkocyklové únavy, vysokoteplotní testování, měření při 
vysokých rychlostech deformace, analýzy na elektronovém mikroskopu při velkých zvětšeních, fázová 
difrakční EBSD analýza, EDX analýzy chemického složení atd. Většinu zákazníků tvoří české firmy. 
COMTES FHT a.s. spolupracuje s řadou výzkumných center a universit. Rozvinutá je spolupráce i se 
zahraničními partnery, především německými, rakouskými, polskými a slovenskými. COMTES hraje 
důležitou roli nejen v materiálovém výzkumu, vývoji a inovacích, ale i v podpoře, tréninku a 
vzdělání příští generace techniků a špičkových odborníků. Je katalyzátorem aktivit, které jsou 
podmínkou úspěchu českých podniků na mezinárodních trzích. 
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