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Abstrakt 

Tato práce mapuje problematiku inovací a inovačního podnikání. Disertační práce je 

zaměřena na charakteristiku produktových a procesních inovací ve stavebním podniku.  

Cílem disertační práce je zmapování situace v oblasti inovací, zdrojů financování a 

měření efektivnosti inovačních procesů v obecné rovině i v kontextu stavebních 

podniků s využitím dotazníkové ankety. Hlavním cílem je vymezení metodického 

postupu pro sanaci stavebního podniku v krizi s využitím procesních inovací a jeho 

ověření na případové studii ve stavebním podniku. 

 

Abstract 

This work explores issues of innovation and innovative entrepreneurship. Doctoral 

thesis focuses on the characteristics of product and process innovation in the 

construction company. 

The aim of doctoral thesis is to analyze the situation in terms of innovation, funding 

sources and measure the effectiveness of innovation processes in general and in the 

context of construction enterprises using a questionnaire survey. The main objective is 

to define a systematic procedure for rehabilitation of the building company in crisis, 

using process innovation and its verification on case study in the construction company. 
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1 ÚVOD 

Konkurenceschopnost moderní firmy je závislá na její schopnosti neustále rozvíjet své 

podnikatelské aktivity. K tomu se dají využít jen dva nástroje – buď účinný marketing 

při získávání nových trhů pro současnou nabídku služeb a produktů nebo inovace 

stávajících produktů a služeb. 

Firma, která nedokáže inovovat své podnikatelské chování, je odsouzena k postupnému 

zániku nehledě na to, jak byla úspěšná v minulosti.  

Tato práce zmapuje problematiku inovací a inovačního podnikání. Popíší se zde snahy 

EU o nastartování inovačních procesů v jednotlivých zemích. Tím základním novým 

nástrojem Evropské unie je nově vytvořená Unie inovací, které má vyřešit a vylepšit 

podmínky v přístupu k financím. 

Jen podpora zvenčí nestačí, hlavní iniciace inovačních procesů musí přijít od vlastníků a 

managementu podniků. Současná stále tvrdší konkurence, globalizace výroby a trhů i 

nástup nových technologií činí úspěchy podniků závislými na efektivitě a intenzitě 

inovačních aktivit. Proto musí vrcholný management podniků maximálně využívat 

podnikového inovačního potenciálu, neboť přežije jen ten, kdo inovuje.  

Práce zmapuje současné nejvíce využívané inovační metody, které pomáhají nastartovat 

a hledat řešení inovačních procesů ve stavebních podnicích. Většina těchto metod je 

zaměřena především na inovování produktů a distribuci zboží. Snad žádná metoda se 

nezmiňuje o možnosti jejího využití ve stavební výrobě, což je zarážející. Vyvolává to 

dojem, že stavebnictví je neměnné a inovacemi nezasažené.   

Dále se práce zaměří na možné zdroje financování inovačního procesu, výzkumu a 

vývoje. Jak již bylo řečeno, základní impuls i prvotní zdroje musí vzejít od podniků či 

jedinců. Stát může inovačním procesům pouze napomáhat, například vytvářením 

podmínek pro podnikání, odstraněním překážek plynoucím z právního charakteru a také 

možnými dotacemi na konkrétní projekty.   

Na inovace se v podnicích, ale i v celém národním hospodářství, vynakládá spousta 

finančních prostředků. A proto je důležité zjistit, zda jsou tyto finance vynakládány 

efektivně a hospodárně. Zda došlo k novému poznání, nebo že nové poznatky vedly 

k novým technologiím, výrobkům nebo ke snížení nákladů.  

Podstatná část práce bude sledovat způsoby zavádění inovačních změn do podniku, 

okrajově bude popsána implementace výrobkové inovace, ale podrobněji se zaměří na 

charakteristiku a analýzy možných procesních inovací.  
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2 VYMEZENÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE A PŘEDPOKLÁDANÝCH 

VÝSTUPŮ (HYPOTÉZA) 

Cílem disertační práce je zmapování situace v oblasti inovací, zdrojů financování a 

měření efektivnosti inovačních procesů v obecné rovině i v kontextu stavebních 

podniků s využitím dotazníkové ankety. Hlavním cílem je vymezení metodického 

postupu pro sanaci stavebního podniku v krizi s využitím procesních inovací a jeho 

ověření na případové studii ve stavebním podniku. 

V rámci disertační práce byly vymezeny dvě hypotézy: 

 

H1: Vyhodnocení přínosů inovací ve stavebních podnicích není v současnosti 

standardní nástroj pro řízení podniku. 

 

H2: Je možné vymezit metodický postup pro sanaci stavebního podniku v krizi 

s využitím procesní inovace. 
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3 INOVACE  

O inovacích a kreativitě se v posledních letech hodně diskutuje a to nejenom 

v podnikatelských kruzích, ale i na úrovni vlády a Evropské unie. Je to přirozené, neboť 

podnikání, které se o inovace neopírá, má jen malou šanci na úspěch. To si samozřejmě 

uvědomuje i vláda a snaží se inovace v podnikání podporovat.  

Co to je vlastně inovace? Tento pojem prodělal dlouhý historický vývoj. První ho začal 

používat J. A. Schumpeter, který vypracoval teorii inovací [1]. Na něho později 

navazovali i další autoři, například P. F. Drucker, F. Valenta, M. Švejda. Podle 

odborníků by se inovace dala definovat např. takto: 

 Inovace představují sérii vědeckých, technických, organizačních, finančních, 

obchodních i jiných činností, jejichž cílem je vznik nového nebo podstatně 

zdokonaleného produktu (výrobku, technologie nebo služby) efektivně 

umístěného na trh. Výzkum a vývoj jsou jednou z těchto činností. [2] 

 Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, 

vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, 

organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. [3]  

 Inovace vyjadřuje změnu a novinky, např. zavádění vědeckého a technického 

pokroku, nových druhů výrobků. V důsledku inovací dochází k úsporám práce a 

přírodních zdrojů. Inovace dělíme na inovace výrobkové (produktové) – tvoří 

cca 70 % všech inovací, inovace technologické – cca 28 %, inovace materiálové 

– cca 2 % [4] 

 Jakákoliv změna ve vnitřní struktuře výrobního organismu. [5] 

 Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření 

nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace 

práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. [6] 

Drucker představuje inovace a podnikavost jako smysluplné a systematické disciplíny, 

které vysvětlují a analyzují výzvy a příležitosti America’s new entrepreneurial 

economy.  V jeho díle – Inovace a podnikavost vysvětluje, co zavedené podniky, 

veřejné instituce poskytující služby, a nové podniky potřebují vědět a dělat, aby uspěly 

v dnešní ekonomice. [7] 

Pokračovatelem  myšlenek Schumpetera se u nás stal Valenta. Valenta s definicí inovací 

dále pracuje: vyjmenovává řády inovací, od těch nejjednodušších, které jen udržují 

podnik (systém) ve stavu, v jakém je, až po ty nejsložitější, které opouštějí i dosavadní 

základní principy. [5,8]  
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Další podnětná témata, jako jsou rozptyly inovačních efektů, prvotní elementy 

výrobních organismů a jejich vztahy, či řetězení inovací přehledně zpracoval 

prof. Vlček [9] 

3.1 TYPY INOVACÍ  

Pokud se budeme dále věnovat analýze současného stavu inovací v konkrétních 

firmách, je nutné uvědomit si, jaké typy inovací ve firmě mohou vznikat. Na tuto 

problematiku existuje několik názorů.  

V reklamních materiálech mnohých firem se často dočteme, že firma „inovuje“. Při 

podrobnějším dotazování na provedené konkrétní kroky – průběh inovace, přiřazení 

zisku a nákladů ke konkrétním změnám, zjistíme, že ne vše je tak idylické. 

Spojení mezi vědeckým objevem a zajištění praktických výsledků, kterým říkáme 

technologie, je klíčem k vytváření blahobytu jednotlivců a bohatství podniků a národů. 

Uvádí se, že technologie stojí za polovinou ekonomického růstu rozvinutých zemí. [4] 

Přesto ale bývá vazba mezi vědeckým objevem a vývojem nové technologie špatně 

chápána. Kromě výzkumu a vývoje můžeme v inovačním cyklu rozlišit další formy 

inovačních činností. Jedná se např. o získávání nehmotné technologie a know-how, 

získání hmotné technologie, vybavení nástroji a provozní inženýrství, průmyslové vzory 

jinde neuvedené, ostatní získání investic, nastartování výroby a marketing nových 

zdokonalených výrobků. 

3.1.1 Typy inovací podle Schumpetera 

Například J. A. Schumpeter navrhl seznam různých typů inovací[1]: 

 Uvedení nového výrobku nebo kvalitativní změna již existujícího výrobku. 

 Procesní inovace, která je nová v určitém odvětví. 

 Otevření nového trhu. 

 Vývoj nových zdrojů surovin či jiných vstupů. 

 Změny v řízení a organizaci výroby. 
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3.1.2 Typologie inovací podle Oslo manuálu 

Nejčastěji využívanou typologií inovací dle věcného hlediska je třídění podle Oslo 

manuálu, který připravili odborníci v oblasti měření a hodnocení inovačních aktivit 

v rámci členských zemí OECD. Podle širšího pojetí rozlišujeme čtyři hlavní typy 

inovací [10]: 

 Produktové inovace 

 Procesní inovace 

 Marketingové inovace 

 Organizační inovace 

Takto odborníci zohledňují pokrok v pochopení inovačního procesu a jeho 

ekonomických dopadů. Přiznává stejný inovační význam prakticky všem činnostem 

probíhajícím v podniku a zahrnuje vazby mezi různými typy inovací [11]. 

 

Obr. 3-1: Schéma třídění typů inovačních aktivit podle Oslo manuálu [11] 

 

Technické inovace vytvářejí nové produkty, postupy a významné technické změny 

v produktech a postupech. Technické inovace mohou být členěny podle produktů nebo 

procesů, podle stupně významnosti změn dosažených v jednotlivých případech. 

Netechnické inovace zahrnují zejména organizační, podnikatelské a sociální inovace. 

Podle metodiky ČSÚ sem můžeme přiřadit i ekologické inovace, jež znamenají 

zavedení nových nebo významně zlepšených výrobků (zboží nebo služeb), výrobních 

procesů, marketingových nebo organizačních metod, které vytvářejí pozitivní přínos pro 

životní prostředí  

Inovace produktů mohou využívat nových znalostí nebo technologií, anebo mohou být 

postaveny na nových užitích nebo kombinacích existujících znalostí či technologií. Pod 

termínem „produkt“ je myšlen jak výrobek, tak i služba. Inovace produktů mohou 

zahrnovat zavedení nového výrobku nebo služby, významné zlepšení ve funkčních či 

uživatelských charakteristikách stávajícího zboží či služeb, inovace ve službách – 
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významné zlepšení v rychlosti či efektivnosti, přidání nových funkcí či zavedení zcela 

nových služeb. 

Procesní inovace představují zavedení nové nebo významně zlepšení produkce a/nebo 

dodavatelských metod. To zahrnuje např. snížení zátěže životního prostředí či 

bezpečnostních rizik, změny v technice, zařízení a softwaru. 

Marketingové inovace se zaměřují především na lepší adresování potřeb zákazníka, 

otevření nových trhů, nové umístnění podnikového produktu na trh s cílem zvýšit 

prodeje. Hlavním rysem marketingové inovace je zavedení marketingové metody, která 

nebyla podnikem dříve používána, bez ohledu na to, zda byla vyvinuta inovujícím 

podnikem, nebo převzata od jiných podniků či organizací. Nové marketingové metody 

mohou být implementovány jak pro nové, tak stávající produkty. 

Organizační inovace v podnikové praxi zahrnuje implementaci nových metod pro 

organizaci standardních postupů a procedur pro provádění práce, inovace v organizaci 

pracovního místa, tj. nové metody pro rozdělení odpovědnosti a rozhodování, rozdělení 

práce uvnitř a mezi podnikovými aktivitami, také zavádění nových způsobů organizace 

vztahů s jinými podniky či veřejnými institucemi. 

3.1.3 Typy inovací podle Tidda a Besanta  

V současné době převládá dělení typů inovací na čtyři širší kategorie změn – tzv. 4P 

inovací [12]: 

 Inovace produktu – změna produktu nebo služby, která nějaká organizace nabízí.  

 Inovace procesu – změna ve způsobu, jakým jsou produkty nebo služby vytvářeny 

a dodávány. 

 Inovace pozice – změna kontextu, ve kterém se určité produkty nebo služby 

uvádějí na trh. 

 Inovace paradigmatu – změna v základovém mentálním modelu, který tvoří rámec 

toho, co organizace dělá.  

3.1.4 Stupeň inovací 

Důležitým pohledem na typy inovací je rovněž stupeň inovací, kdy již Schumpeter 

opakovaně zdůrazňuje „novost“ pro dané odvětví a v jeho teorii hrají pro ekonomický 

rozvoj klíčovou roli radikální inovace.  

Podle stupně novosti rozlišujeme tyto stupně inovací [13]:  
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 Radikální (revoluční, skokové) inovace – kdy vzniká koncepčně zcela nový 

produkt, nová řada výrobků, nová technologie, nový postup. Tím také ale 

představují i značnou nejistotu pro obchodní model a celý podnik. 

 Inkrementální (přírůstkové) – které znamenají postupné zlepšování existujících 

technologie a mají obecně kalkulované dopady na podnikání. 

 Racionalizační, jež zahrnují předcházení a odstraňování výrobních ztrát, při 

současném optimálním využívání existujících prvků podnikání. 

Ekonomický přínos radikálních a inkrementálních inovací je však těžké oddělit, protože 

zavedení zcela nových technologií je vždy následováno jejich postupným 

zdokonalováním, jejichž kumulace může původní etnologii výrazně proměnit. Na 

druhou stranu i schopnost přicházet na trh s inkrementálními inovacemi může mít pro 

konkurenceschopnost podniků větší přínos než schopnost být na trhu první s radikálně 

novými technologiemi. 

Z těchto definic je zřejmé, že existují různé druhy inovací a různé cesty k inovacím. 

Dnes inovace představují proces, jenž začíná nápadem, následují různé stupně vývoje, 

které vyústí do samotné implementace. Bez uvedení inovace na trh není proces 

implementace inovace kompletní a inovace se tak nedá považovat za realizovanou. 

3.2 UNIE INOVACÍ  

Evropská unie i Česká republika si uvědomují význam výzkumu, vývoje a inovací pro 

budoucí konkurenceschopnost svých ekonomik.  

Evropská unie v roce 2010 nahradila Lisabonskou strategii novou desetiletou strategií 

Evropa 2020, která má jednak reagovat na stále probíhající zpomalení evropské 

ekonomiky a zároveň by měla z Evropské unie učinit inteligentní a udržitelnou 

ekonomiku podporující začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, 

produktivity a sociální soudržnosti [14].  

Strategie Evropa 2020 obsahuje tři základní priority [14]: 

 Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 

 Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku 

méně náročnou na zdroje. 

 Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, se 

bude vyznačovat sociální a územní soudržností.  

Pro podporu těchto tří prioritních oblastí vytyčila Evropská unie sedm stěžejních 

iniciativ. První stěžejní iniciativa je shrnuta pod názvem „Unie inovací“. Tu Evropská 

unie představila 6. října 2010. Měla by zavést strategický přístup k inovacím na té 

nejvyšší politické úrovni. Evropská komise je toho názoru, že tento projekt bude klíčem 
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k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelnou a solidární 

ekonomiku. [15]   

Hlavním cílem je vyřešit a vylepšit podmínky přístupu k financím v oblastech výzkumu 

a inovací v Evropě tak, aby se zajistilo, že nové inovativní nápady se transformují do 

výrobků a služeb. To by pak mělo vést k vytváření nárůstu pracovních míst a produkci 

zboží a služeb zajišťujících trvale udržitelný růst ekonomiky EU. Jako hlavní překážky 

dynamického rozvoje inovací v EU byly identifikovány nedostatečné investice 

členských států do znalostní základny a vysoká míra roztříštěnosti podpůrných opatření, 

která neumožňuje koncentraci kritického množství kapacit.  

Pro posílení vědy, výzkumu a inovací je třeba reformovat vzdělávací systémy v 

jednotlivých členských státech. Je také třeba dokončit Evropský výzkumný prostor, v 

jehož rámci by se zlepšila mobilita výzkumných pracovníků. A v neposlední řadě je 

třeba zesílit mezinárodní spolupráci i s nečlenskými státy Evropské unie [16]. 

Unie inovací proto stanovuje následující cíle [17]: 

 I v době fiskálních omezení musí EU a její členské státy nadále investovat do 

vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací tak, aby tyto investice byly nejen 

chráněny před rozpočtovými škrty, ale aby byly pokud možno i navyšovány; 

 inovační systémy EU a jejích členských států musí být reformovány tak, aby došlo 

k jejich co nejvyšší míře provázanosti, odstranění roztříštěnosti a zajištění 

efektivity; 

 vzdělávací systémy členských států EU musí být modernizovány na všech 

úrovních s důrazem kladeným na dosahování excelence a získání špičkových 

zahraničních studentů a odborníků; 

 formování Evropského výzkumného prostoru musí být dokončeno do roku 2014 

tak, aby byl zaručen volný pohyb znalostí v rámci EU; 

 je nezbytné motivovat navýšení investic soukromého sektoru do inovačního 

systému, vytvořit a implementovat strategie inteligentní specializace (S3) a v 

souvislosti s tím plně využívat nástrojů kohezní politiky EU; 

 spolupráce veřejného a soukromého sektoru musí být posílena za účelem 

efektivního transferu znalostí a uvádění nových nápadů na trh, důraz musí být 

kladen zejména na posílení inovačních kapacit malých a středních podniků. 

Unie inovací předjímá, že reformy vzdělávacích, výzkumných a inovačních politik 

členských států EU doprovázené navýšením výdajů na výzkum, vývoj a inovace k 

cílové hranici 3 % HDP EU do roku 2020 přispěje k vytvoření 3,7 milionu nových 

pracovních míst a zvýšení ročního HDP EU o téměř 800 miliard € do roku 2025.  
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Mnozí ekonomové si však nemyslí, že by požadované 3 % HDP vydávané na vědu a 

výzkum měly být označovány jako cíl, nýbrž spíše jen jeden z podstatných faktorů, o 

jehož naplnění by se měly jednotlivé státy snažit. Samotná 3 % HDP připadající na tuto 

oblast ještě nezaručují, že takto vynaložené peněžní prostředky jsou vynaložené 

efektivně. 

3.3 NÁRODNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE ČR 

Česká republika je malou otevřenou ekonomikou, jejíž výrobní zdroje jsou omezené, a 

proto je pro její budoucí ekonomický vývoj právě oblast výzkumu, vývoje a inovací 

klíčová. 

Na základě doporučení uvedených v evropském dokumentu Unie inovací připravilo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

materiál Národní inovační strategie České republiky, který česká vláda schválila v 

říjnu 2011. Jako globální cíl Národní inovační strategie si Česká republika (či její vláda) 

stanovila: „Posílení významu a využívání špičkových technologií jako zdroje 

konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, 

pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR“ [18]. Pro 

dosažení tohoto globálního cíle je podle Národní inovační strategie nutné: 

 zvýšit počet a podíl firem, které aktivně usilují o růst svého významu na trzích a 

zakládají svou konkurenční výhodu na vlastních inovacích, 

 zlepšit externí prostředí pro inovace, 

 zlepšit podmínky, které ovlivňují způsoby, jimiž firmy využívají zdroje externího 

prostředí, včetně zvyšování vlastní poptávky firem po inovacích, 

 synergické působení soukromých a veřejných finančních prostředků [18]. 

Základními předpoklady pro úspěch v oblasti inovací jsou podle Národní inovační 

strategie nové znalosti a podnikavost. Pro nové znalosti je klíčové podporovat 

excelentní základní výzkum, jehož výsledky lze poté využít v aplikovaném výzkumu. K 

tomu je potřeba vytvořit vhodnou vědeckou infrastrukturu, prohloubit mezinárodní 

spolupráci, zlepšit terciární vzdělávání a v neposlední řadě zajistit dostatečné finanční 

zdroje, a to veřejné i soukromé. Jelikož samotné inovace vznikají nejčastěji v podnicích, 

je nutné vytvářet vhodné podmínky pro podporu podnikavosti. 

Národní inovační strategie mimo jiné vychází z pravidelného ročního hodnotícího 

materiálu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání 

se zahraničím“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace pod Úřadem vlády 

České republiky. V tomto materiálu je pravidelně posuzován stav výzkumu, vývoje a 

inovací v České republice, jsou analyzovány silné a slabé stránky výzkumu, vývoje a 
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inovací České republiky a naznačeny směry, kterými by se měla vydat politika 

výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Inovacím v České republice je v 

posledních letech věnována značná pozornost. Pro podporu inovací jsou využívány i 

prostředky z Evropské unie. Ministerstvo průmyslu a obchodu například pro 

programové období 2007 – 2015 spravuje Operační program Podnikání a inovace. 

Podle výzkumu Erste inovační barometr, sestavený analytiky České spořitelny, kdy 

byly porovnávány země EU v šestnácti kategoriích, stojí ČR na rozcestí. Buď zůstane 

skvělou výrobní ekonomikou na východě Evropy, nebo se dostane mezi inovativní 

ekonomiky na severozápadě EU. Ze sledovaných ukazatelů zaostáváme především v 

počtu přihlášených patentů na počet obyvatel, a přestože jsme průmyslová země, také v 

počtu absolventů technických univerzit.  

Dlouhodobě se v Česku diskutuje především o podpoře technického vzdělávání, a jak 

ukazují čísla, podíl studentů technických a přírodovědných oborů se u nás dlouhodobě 

snižuje. Mezi lety 1998 a 2012 klesl z 28 na 23 %, přitom se počet vysokoškoláků 

znásobil téměř pětkrát a dosahuje 38 % v generaci mezi 20 a 24 lety. 

Česko zaostává v inovacích, ekonomiku do budoucna zabrzdí hlavně špatně nastavené 

školství, věda a výzkum. V nové průmyslové revoluci ale nebudou stačit jen technici, 

přidat musí i humanitní obory.  
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4 ŘÍZENÍ A INICIACE INOVAČNÍCH PROCESŮ V PODNIKU 

Inovační rozvoj podniku musí být řízen podnikatelsky. Inovace jsou svou podstatou 

podnikatelský (nikoliv pouze vědeckotechnický) jev a podnikatelská strategie firmy 

proto musí být stanovena jako strategie inovační. Inovační aktivity musí být 

podporovány managementem, který zajistí souhrnný pohled na celý proces zaměřený na 

splnění dosažitelnosti inovačního podnikatelského plánu. 

Žijeme ve světě změn. V současnosti se většina podniků i stát snaží šetřit. Ale jen to 

nestačí, protože šetřením ještě nikdo nezbohatl. Možnosti šetření jsou v podnicích již 

minimální a také tím nemůžeme konkurovat zemím, ve kterých jsou náklady 

neporovnatelně menší. Jedinou možností jak přežít, je nastartovat v podniku inovační 

proces. Neřešit jen operativní problémy, ale zamyslet se nad dlouhodobými cíli, 

strategií a dlouhodobou výchovou pracovníků.  

Optimalizace procesů je výhodná pouze do doby, kdy vlivem změny vnějších podmínek 

dojde k potřebě změnit kriteriální funkci anebo okrajové podmínky (anebo obojí). Je 

nutné, aby se vedení organizace zaměřilo i na zabezpečení flexibility podnikatelských 

procesů a nejenom na jejich optimalizaci. (viz obr. 4-1)  

 

Obr. 4-1: Možnosti organizace zvyšovat svou konkurenceschopnost zvyšováním 

provozní efektivity jsou limitovány [19] 

Inovace představují nový způsob využití současných zdrojů k získání nových 

příležitostí vedoucích k rozvoji podniku. Vytvoření něčeho nového musí být vždy 

zaměřeno na zákazníky, musí jim nabídnout vyšší hodnotu. Inovace musí být zaměřeny 

ryze podnikatelsky. Technický objev má charakter inovace pouze tehdy, když se 

podnikatelsky zhodnotí, když povede ke zvýšení výnosů z podnikání. 
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Ve skutečnosti je mnoho inovačních nápadů neúspěšných, protože je management 

podniku nedokáže účelně komercializovat. Problémem také je, když organizace uvízne 

v pasti technického rozvoje ze strachu, aby za jeho tempem nezaostaly a proto 

intenzivně a přitom ztrátově investují. Ne vždy ale technická novinka osloví zákazníky, 

buď na ni nejsou připraveni anebo jim nepřináší vyšší hodnotu. Ale to neznamená, že 

podnik může bagatelizovat technický rozvoj.  

V tomto ohledu je důležité uvědomit si, že inovační cykly nejsou shodné 

s podnikatelskými cykly. Takže v případě dlouhodobého poklesu příjmů nesmí podnik, 

kvůli úsporám, zastavit rozvojové projekty, které jsou zaměřeny na budoucí rozvoj. 

Právě naopak, musí zvýšit jejich podporu a zrychlit zavádění do praxe. Inovace často 

přinášejí nové a neočekávané konkurenční výhody, mohou tak podniku umožnit vstup 

do nového oboru podnikání a na nové trhy.   

4.1  INOVAČNÍ POTENCIÁL PODNIKU  

Inovační potenciál podniku je v podstatě interní charakteristika podniku. Je ho možné 

vyjádřit jako schopnost podniku za daných okolností efektivně využívat vlastní vnitřní 

zdroje s cílem zkvalitnit, zhospodárnit nebo zefektivnit určitý produkt nebo proces. 

Představuje celkovou způsobilost podniku flexibilně reagovat na podněty, vytvářet a 

rozvíjet aktivity s vyšší přidanou hodnotou. 

Podle Pittnera a Švejdy [20] inovační potenciál představuje celkovou způsobilost 

podniku (včetně jeho útvarů a složek) k úspěšnému ornamentnímu uskutečňování vize. 

Pro kvalitu a inovační úroveň potenciálu podniku je důležité, aby podnik dosahoval 

vysoké inovační úrovně v následujících oblastech řízení podniku: 

 technicko-technologické úrovni včetně výzkumu a vývoje, 

 ekonomické úrovni včetně finančních zdrojů, 

 obchodní i marketingové úrovni, 

 úrovni logistiky, lidských zdrojů, managementu i vnějších vztahů. 
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Podrobně o inovačním potenciálu uvažuje i Heřman [19], který tvrdí, že inovační 

potenciál podniku je charakterizován způsobilostí k inovačnímu výkonu získaný 

vytvořením vnitřních výrobních a podnikatelských rezerv cestou absorpce inovačních 

vstupů. Inovační potenciál je tvořen těmito oblastmi: 

 systémem řízení inovací, 

 potenciálními lidskými zdroji pro inovace, 

 podporou výzkumu a vývoje, 

 tvorbou nových znalostí, 

 přenosem a aplikací znalostí, 

 financováním inovací. 

4.2 INICIACE INOVAČNÍCH PROCESŮ 

Většina inovací není postavena na vyřešení složitého technického problému, ale na 

jednoduché myšlence, která přinesla něco nového a odlišného. Trvalý úspěch 

v podnikání zaznamenaly pouze ty firmy, které si vytvořily vlastní soustavu řízení 

inovací. Podniky musí být schopny inovovat nejenom produkty a služby, ale i firemní 

procesy, vazby s partnery a podnikatelské systémy. Viz obr. 4-2: 

 

 

 

 

 

Obr. 4-2: Inovační proces ve firmě [22] 

 

Iniciace inovačního procesu v podniku musí přijít od shora – od akcionářů a 

vrcholového managementu. Podnik musí vyčlenit kapacity lidí, finanční zdroje, zvolit 

organizační rámec a metodiku pro hledání řešení. 
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Tým lidí musí být víceprocesní – složený z lidí z marketingu, obchodu, servisu, výroby, 

logistiky, případně i ze zástupců zákazníků a dodavatelů. Tito lidé by se měli vyškolit v 

metodikách, poznat cíle a přání současných zákazníků, ale i získat poznatky o 

potenciálních zákaznících.  

Je nutné podpořit inovační strategii v podniku také vznikem určitého pozitivního a 

konstruktivního klimatu např. tím, že stanoví rozsah povinností a práv zaměstnanců a 

vymezí pravidla pro jejich plnění a základní hodnoty, kterým se řídí podnikatelské 

chování firmy i její vnitřní vztahy. 

Úspěšné uskutečňování inovačního záměru přitom vyžaduje, aby všichni aktéři procesu 

rozvíjeli své schopnosti zpochybnit pracovní zvyklosti, uplatňované normy a velmi 

často také imaginární představy o úspěšnosti stávajících pracovních procesů. 

To lze naplnit pouze vytvářením příležitostí pro možnost dalšího zvyšování odborného 

růstu jednotlivců, kolektivu i celého podniku a tím zvyšovat úroveň intelektuálního 

kapitálu podniku. 

Intelektuální kapitál reprezentuje možný efekt, který ve spojení s hmotným kapitálem 

přináší přidanou hodnotu zvyšující konkurenceschopnost podniku. Všechny tři složky 

intelektuálního kapitálu přispívají k rozvoji inovačních procesů různým způsobem. Vše 

je lépe čitelné na obr. 4-3: 
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Obr. 4-3: Skladby intelektuálního kapitálu podniku [19] 
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 Lidský kapitál – znalosti, dovednosti jednotlivých pracovníků – napomáhají k 

implementaci nových, inovativních procesů.    

 Organizační kapitál – báze dat, znalostí a jejich provázání v systému 

managementu – přispívá k vybudování infrastruktury, která je nezbytná k šíření 

nových myšlenek, informací a slouží pro zvyšování úrovně lidského kapitálu. 

 Relační kapitál – vazby pracovníků s partnery uvnitř i vně podniku – přispívá 

k tomu, že po vybudovaných formálních i neformálních vazbách se lépe šíří 

záměry inovační strategie a upevňuje se vztah ke klíčovým hodnotám podniku. 

Je třeba, aby vedení podniku využívalo bezezbytku intelektuální kapitál nejenom 

k prosazení inovačních aktivit, ale co je stejně důležité také k potlačení protiinovačních 

aktivit ve vnitřním klimatu podniku. Takto se pak podniky mohou opřít o účinný 

konzistentní systém svého podnikání s jasně vymezenými hranicemi. Kdy v rámci 

těchto hranic poskytují svým pracovníkům plnou svobodu v rozhodování spojenou 

s osobní odpovědností. 

Inovační proces by měl mít svoje pravidla, ale neměl by být příliš omezován byrokracií, 

směrnicemi a ekonomickým hodnocením. Ale i přesto je k potřebné měřit úspěšnost 

těchto procesů. Podle Jána Košturiaka [23] je užitečné využívat následující jednoduché 

ukazatele: 

 Úspěšnost inovací: počet úspěšných projektů k celkovému počtu započatých 

inovačních projektů. 

 Efektivnost inovací: reálný přínos projektů k celkovým nákladům na projekt. 

 Čas inovací: průměrný čas realizace inovačních projektů. 

 Návratnost inovací: doba, během které přínosy z inovačního projektu dosáhnou 

nákladů na projekt. 

 Rentabilita inovací: výnosnost investice do inovací. 

 Celkové výdaje na inovace jako procento z tržeb. 

4.3 PŘEHLED INOVAČNÍCH METOD 

Existuje mnoho různých inovačních metod a postupů. Některé pomáhají hledat řešení 

v celém inovačním procesu, jiné řeší jen jeden dílčí problém. Některé z nich jsou 

popsány dále. Všechny tyto postupy můžeme rozdělit podle způsobu hledání a řešení 

problémů ve firmách na intuitivní nebo systematické. Každý z těchto postupů řeší 

problémy jiným způsobem. Existují jejich náruživý příznivci i odpůrci. Základní 

rozdělení některých z postupů viz obr. 4-4: 
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Intuitivní postupy hledání řešení Systematické přístupy k inovacím 

6 klobouků WOIS 

635 TOC 

Brainstorming, brainwriting Six Sigma 

Mind mapping Systematické inovace 

Laterální myšlení Creax 

Bionika TRIZ 

Synektika  

Obr. 4-4: Inovační metody [23] 

6 klobouků – metodu rozpracoval Edward De Bono, propagátor laterálního myšlení. 

V podstatě má tento způsob hledání řešení podporovat kreativitu a paralelní myšlení 

v týmu při workshopu. 

Bionika – tuto techniku rozpracoval Ben Hill, který zpracoval katalog různých funkcí 

(přenos, dělení, spojování aj.) a přiřadil jim katalog přírodních principů a grafickým 

zobrazením a popisem. Např.: princip minima-maxima: s minimem materiálu a energie 

se dosahuje maximálního výkonu. Princip multifunkčnosti: jeden orgán má vícero 

funkcí. Princip specializace: jednotlivé prvky systému mají specializované funkce. 

Brainstorming, Brainwritin, 635 – metoda na generování nápadů a návrhu řešení. 

Cílem je vyprodukovat v co nejkratší době co nejvíc myšlenek. 

DFMA – Design for manufacturing and Assembly Workshop – metoda zaměřená na 

změnu konstrukce a technologie výrobků, konstrukčních prvků a součástek s cílem 

redukovat nároky na výrobu a montáž z hlediska spotřeby času, nákladů a minimalizace 

dalších nežádoucích jevů. 

IRM – InnovationRoadMap – systematická metodika zaměřená na inovace 

technických výrobků. 

Zákony technické evoluce – metoda, která využívá principů technické evoluce a podle 

nich se snaží předpovědět možný vývoj. 

Hodnotová analýza – používá se při inovaci výrobků a podnikových procesů. Vychází 

se hlavně z funkčně-nákladového principu. Zjišťují se hodnoty, které přinášejí 

jednotlivé funkce. S cílem vyloučit z výrobku nebo procesu vše nadbytečné. 
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TOC – Theory od Constraints – Teorie omezení – metodika, která systematicky 

vyhledává a odstraňuje omezení v systémech. Předpokládá, že výkon každého systému 

je limitován jeho nejslabším článkem.  

Six Sigma – metodika, která využívá podrobné znalosti o požadavcích zákazníků. Snaží 

se využít všech faktů k optimalizaci procesů. 

TRIZ – Tvorba a Řešení Inovačních Zadání – tato metodika vznikla zobecňování 

úspěšných postupů řešení. Zjistilo se, že silná řešení jsou dosahována poměrně malým 

počtem objektivně používaných, studovatelných, osvojitelných a opakovatelných 

postupů řešení. Metodicky vede od nejasné problémové situace, přes detailní rozbor 

systému ke správné formulaci inovačního zadání, k návrhům řešení a k jejich ověření. 

[24] 

WOIS – Widerspruchsorientierte Innovation strategie – Inovační strategie 

orientovaná na protiřečení. Používá se především na hledání strategických inovací. Tato 

metoda vychází ze stejných principů jako TRIZ, rozdíl je v tom, že WOIS se zaměřuje 

na strategické nasměrování inovace a TRIZ dává návod pro vlastní řešení problému. 

BOS – Blue Ocean Strategy – nástroj na vytváření nových trhů, nových strategických 

příležitostí růstu.  Základem je hodnotový inovace založená na strategii odlišení, hledání 

potenciálu v nezákaznících.  

IDEO – firma ze Silicon Valley, která je jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti 

designu, vývoje nových produktů a inovací. Tato metodika je založena na pěti krocích: 

Objevení, Brainstorming, Rapid Prototyping, Doladění a Implementace. 
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5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INOVACÍ 

Investice do výzkumu, vývoje a inovací se vyznačují vysokou mírou rizika a nejistoty, 

což redukuje možný počet zájemců o financování inovačních výzkumných projektů. 

 

Obr. 5-1: Stádia financování projektu [22] 

 

Zpravidla jsou řešeny otázky financování výzkumu a vývoje zvlášť a odděleně otázky 

financování zavedení výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Tento přístup se projevuje i 

v české legislativě, kde v základní právní normě – Zákon č.130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu a vývoje z veřejných prostředků je řešena pouze problematika podpory 

výzkumu a vývoje. [24] 

Jako nejproblematičtější ukazatel Česka přitom zůstávají právě výsledky výzkumu. Do 

toho u nás plynou téměř 2 % HDP, což nás řadí na konec první desítky EU.  

A přitéká stále více prostředků, především z evropských a státních zdrojů, celkový 

objem se za posledních deset let zdvojnásobil. Přitom například počet žádostí o patent v 

přepočtu na obyvatele je pětkrát menší, než je unijní průměr. 
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Z celkových 85 investovaných miliard je více než polovina ze soukromého sektoru, kde 

jen desetinu tvoří veřejné dotace a pět procent další peníze především z EU. 

Šedesát procent investují podniky v průmyslu a stavebnictví. Druhá polovina pak 

pochází v drtivé většině z veřejných zdrojů, přičemž přesně čtvrtina všech investic 

proteče přes vysoké školy. Zbylou necelou pětinu rozdělí instituce v čele s Akademií 

věd. [25] 

Představu o hlavních zdrojích financování dává následující obr. 5-2:  
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Obr. 5-2:  Zdroje financování inovací [2]  

 

5.1 SOUKROMÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

5.1.1 Podnikové zdroje 

Pro financování inovací mohou podniky využít jak svých interních, tak i externích 

zdrojů. Jako interní zdroje myslíme především zisk. Vzhledem k rizikovosti inovací 

může být zisk jediným dostupným financováním. Proto je pro firmy důležité míra 

zdanění. Dá se očekávat, že při menším zdanění bude růst zájem podniků investovat do 

inovací. Mimořádný význam má pro podniky také odepisování. V současné době 

mohou podniky u nás dát do nákladů 100 % výdajů vynaložených do výzkumu a 

vývoje. 

Jako externí podnikové zdroje mohou být prostředky získané emisí podnikových akcií. 

V současné době to není u nás rozšířeno. 
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5.1.2 Banky 

Pro Evropu je charakteristické, že hlavními finančními zdroji pro podniky jsou 

především bankovní domy. Standardní přístupy financování podniků těmito institucemi 

leží převážně v oblasti investičního a provozního financování již dobře zaběhnutých 

společností. Financování počátečních fází či zahájení podnikání na bázi inovativní 

myšlenky je pro banky obtížně stravitelným soustem právě z pohledu vysokého rizika 

takovéhoto podniku. Svou nemalou roli zde hraje také jedinečnost inovativního 

projektu, který je většinou založen na unikátních myšlenkách a přístupech, mnohdy v 

praxi a na trhu ještě neověřenými. Právě tato unikátnost a technická náročnost projektu 

se vymyká možnostem standardního financování, neboť vyžaduje vysoce fundované 

odborníky v dané oblasti, které ovšem banky většinou vůbec nemají a ani snad mít 

nemohou. Posuzování těchto případů je tak finančně nákladnou operací při vysoké míře 

rizika vlastního projektu.  

Jedna z možností jak banky mohou pomoci, jsou různé bankovní produkty, které 

usnadňují podnikům žádosti o dotace ze zdrojů EU. Například se jedná o úvěrový 

příslib (který dokáže finanční připravenost realizovat projekt) nebo předfinancování 

dotace (tj. úhrady výdajů, které budou pokryty dotací). 

Zvláštní postavení v bankovní soustavě zaujímá Českomoravská záruční a rozvojová 

banka, jejíž působení je důležité i pro oblast financování inovací. Zprostředkovává 

bankovní záruky pro malé a střední podnikatele a poskytuje zvýhodněné úvěry i na 

projekty spolufinancované z fondů EU. Další organizace: Česká exportní banka, 

Exportní garanční a pojišťovací společnost. 

5.1.3 Venture capital 

Rizikový kapitál patří k nástrojům financování rozvíjejících se firem, které mají 

nedostatek interních zdrojů a mají obtížný přístup na kapitálový trh. Rizikový kapitál je 

kapitál vkládaný prostřednictvím rizikového fondu do základního kapitálu, zpravidla 

veřejně neobchodovatelných firem, určený na financování počáteční činnosti firmy a 

zejména pak pro financování projektů rozvojového a inovačního charakteru, které s 

sebou nese vysoké riziko vzhledem k úspěšnosti akce. 

Primárními investory jsou zde většinou institucionální finanční investoři, jako jsou 

banky, penzijní fondy, pojišťovny, ale (byť ne tak často) i soukromí investoři. Ti 

podstupují vysoké riziko a požadují za to vysokou výnosnost investičních projektů 

(obvykle 30 – 35 %). Požadavek na tuto míru výnosu se jeví jako oprávněný, neboť 

počet úspěšných projektů vzhledem k celkovému počtu financovaných záměrů tohoto 

typu se pohybuje v rozmezí 5 – 15 %.  
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Rizikový kapitál je poskytován nejčastěji v těchto případech:  

 Zárodečná fáze podniku – předstartovní financování (seed capital) – financování 

prvních kroků v podnikání. Jedna z nejrizikovějších forem financování s 

dlouhou dobou návratnosti. Předmětem je financování vývoje nových výrobků, 

průzkum trhu, příprava podnikatelského plánu, patentová ochrana apod. Je jen 

málo fondů (v ČR snad ani jeden), které jsou ochotny tyto aktivita speciálně u 

malých a středních podniků ochotny financovat.  

 Startovní financování (Start-up capital) – financují se počáteční aktivity firmy, 

která však již má obvykle připravený výrobek, byly ukončeny tržní průzkumy. 

Financují se obvykle první nákupy zásob, fixní majetek apod. Riziko je opět 

poměrně vysoké, pro malý a střední podnik je tento typ kapitálu zatím prakticky 

v ČR nedostupný.  

 Financování rozvoje podniku (development capital) – financování firmy, která 

existuje poměrně krátkou dobu, má nízký zisk a obtížně shání kapitál, ale má 

velký rozvojový potenciál – financuje se počáteční rozvoj. Financování 

pozdějšího stadia rozvoje je zacíleno na společnosti, které fungují již delší dobu 

a pomocí nových technologií se snaží podstatněji expandovat, včetně vstupu na 

nové trhy (těmto aktivitám se věnuje až 60 % rizikového kapitálu). Je zde 

předpoklad významně kratší doby návratnosti kapitálu a značně nižší riziko 

neúspěchu.  

 Náhradní financování dluhů (debt replacement capital) – používá se v okamžiku, 

kdy podnik je vysoce zadlužen a velkou část zisků je nucen využívat pro úhradu 

úroků. Jde-li o podnik s kvalitním rozvojovým programem, rizikový kapitál zde 

zabraňuje situaci nesplácení úvěrů a velkému úvěrovému zatížení podniku.  

 Transakční financování (transactional capital) – financují se nákupy jiných 

společností nebo jejich částí, fúze podniků, manažerský odkup vlastním vedením 

(management by-out), či odkup cizími manažery (management by-in). Financují 

se zde obvykle již fungující podniky, takže riziko je relativně malé. Je to 

zajímavá činnost téměř pro všechny fondy rizikového kapitálu.  

 Záchranné financování (rescue capital) – financování podniku ve finančních 

problémech s hrozbou ukončení činnosti. Rizikový kapitál vstupuje do této 

transakce za předpokladu, že existuje kvalitní program budoucího růstu. Tato 

aktivita fondů rizikového kapitálu však není tak obvyklá.  

Z výše uvedeného vyplývá, že u rizikového kapitálu zatím převažuje poskytování 

prostředků na rozvoj již fungujících společností a na vlastní transakce. 
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5.1.4 Jednotlivci – Business angels 

Některá slabá místa spojená s financováním odstraňuje využití nabídek tzv. „Business 

Angels“. Za tímto názvem najdeme většinou movité jedince, kteří tímto způsobem 

hledají vhodné příležitosti pro zhodnocení svého volného kapitálu. Základním rysem 

této formy financování je její neformálnost. Většina business angels poskytuje svůj 

kapitál anonymně a nepřeje si být v souvislosti s investicemi zveřejňována. Velmi 

rozšířenou formou financování podniků je tato v USA, kde business angels financují 

historicky desetkrát více společní v počáteční fázi vývoje (start-up) než fondy 

rizikového kapitálu (cca 400 000 business angels investovalo 30 – 40 miliard USD do 

50 000 společností). Business angels jsou významným prostředníkem ve financování 

podniků v jejich raném počátku a vytvářejí vlastně spojovací most mezi počátečními 

investicemi do podnikání pocházejícími od vlastních prostředků, prostředků rodiny a 

přátel a později příchozích investorů, včetně fondů rizikového kapitálu.  

Finanční prostředky poskytované business angels jsou jen částečným přínosem pro 

rozvoj v raném stádiu. Tím největším přínosem jsou pravděpodobně bohaté praktické 

zkušenosti, které business angels ochotně podnikateli předávají, a to jak na poli 

vlastního podnikáním tak i v oblasti manažerského řízení. Chybějící manažerské 

zkušenosti a dovednosti u start-up společností jsou ve velké míře odpovědny za jejich 

krach (více jak polovina evropských malých a středních firem krachuje do 5 let od 

svého založení). Business angels navíc mají obvykle široce rozvětvené kontakty, ze 

kterých začínající společnosti mohou úspěšně těžit. 

V roce 2001 byla v ČR založena organizace „Business Angels Czech“, která zastupuje 

roli nezávislého a autonomního servisu pro zájemce o tuto podobu rizikového kapitálu. 

U nás je ale tato forma financování rozšířena jen minimálně. Je to způsobeno tím, že je 

tady jak málo jedinců s potřebnými financemi a taky tím, že je také málo firem, které by 

vyhovělo jejich požadavkům. 

5.2 VEŘEJNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

I když podnikové zdroje musí představovat hlavní součást financování inovačního 

procesu, je nezbytné, aby byly podnikové zdroje doplněny prostředky ze státního 

rozpočtu a dalších veřejných zdrojů. V minulosti byla tato forma u nás podceněna a 

teprve od roku 1996 se zastavil klesající trend s tím, že v roce 2002 měla podpora státu 

na vědu a výzkum být 0,7 % HDP. Ve skutečnosti to ale nebylo splněno a roku 2010 

tato podpora činila 1 % HDP.  

5.2.1 Financování ze státního rozpočtu 

Stát pomáhá financovat vědu a výzkum přímo a nepřímo. Přímá podpora vědy a 

výzkumu je poskytována ve formě účelové a institucionální.  
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Účelová podpora může být poskytnuta pouze na základě výsledků veřejné soutěže na 

grantové projekty z výdajů Grantové agentury ČR (tady mohou získat až 100 % 

podporu), programové projekty realizující Národní program výzkumu (zde je 

financováno z max. 50 % výdajů) nebo na projekty aplikovaného výzkumu a vývoje 

z rozpočtů příslušných správních úřadů (z tohoto zdroje může být financováno max. 

25 % nákladů).  

U tohoto typu financování zásadně záleží na posouzení projektu. Posuzování by mělo 

být objektivní, transparentní a nezávislé. Zdroje by měly být využívány efektivně a 

jednotlivé projekty by se neměly překrývat. 

Stát také financuje vědu formou institucionální. To znamená, že podporuje výzkumné 

organizace zřízené zákonem nebo ústředními orgány.  

U nás je příliš vysoký podíl financování vědy pomocí institucionální podpory, což 

nevytváří velký tlak na řešení konkrétních úkolů. A na rozdíl od zahraničí, kde jdou 

mnohem větší částky na aplikovaný výzkum je u nás příliš podporován základní 

výzkum a vývoj (u nás 40 % veškerých nákladů, v zahraničí pouze 20 %). 

Stát může podporovat vědu, výzkum a tím pádem i veškeré inovace i nepřímo. 

Nepřímá podpora se uskutečňuje formou snížení předepisované sazby celních 

daňových a jiných sazeb, dávek a poplatků. Další možnosti, jak stát podporuje nepřímo 

je např. možnost zrychleného odepisování investičních výdajů na výzkum a vývoj, 

snížení odvodů sociálního pojištění zaměstnavatele za výzkumné a vývojové 

pracovníky, různé státní garance, poskytování zvýhodněných úvěrů, daňové úlevy pro 

malé a střední podniky. Zvláště u zemí s vysokým daňovým zatížením, mezi které patří 

i ČR, se může nepřímá podpora stát velmi důležitou. Zároveň je tato podpora 

spravedlivější, protože nenarušuje konkurenční prostředí tím, že tuto podporu může 

získat každý, kdo splní daná kritéria. A zase platí, že u nás je tato podpora pořád menší 

než ve vyspělých státech (u nás je pouze 1 % z objemu přímé podpory, v zemích EU je 

to 5 – 20 %). 

5.2.2 Financování v Evropské unii 

Jednou z priorit EU je, aby se z Evropské unie stal jeden z nejsilnějších konkurentů na 

světě, proto se stále více navyšují prostředky na financování a podporu inovačního 

procesu. Jedná se o financování inovačních projektů z rámcových programů, ze 

strukturálních fondů a prostřednictví Evropské investiční banky. Nefinanční podpora se 

v současné době uskutečňuje v rámci programu EUREKA. 

Rámcové programy EU – jsou finančním nástrojem pro vytvoření Evropského 

výzkumného prostoru (European Research Area – ERA) – vnitřního trhu pro vědu a 

technologie. Více na stránkách Evropského parlamentu [18]. Mohou se ho účastnit 
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pouze skupiny partnerů z různých členských nebo přidružených zemí – například malý 

a střední podnik, sdružení/seskupení malých a středních podniků, inovující společnosti, 

výzkumné skupiny atd. Pro financování z tohoto zdroje platí, že EU finančně přispívá 

pouze určitým procentem z celkových nákladů projektu. Zbytek peněz musí účastníci 

krýt z jiných zdrojů (např. použít vlastní zdroje, půjčit si od Evropské investiční banky). 

Základní podmínkou je, že projekty musí být nadnárodní. 

5.2.3 Operační programy v letech 2007 – 2013 

V období 2007 – 2013 probíhal sedmý rámcový program s rozpočtem 73 mld. Eur, 

který směřoval do čtyř programů: spolupráce, myšlenky, lidé a kapacity. Mezi 

prioritami byly informační a komunikační technologie, nanovědy, nanotechnologie, 

kosmický výzkum a další. Pro problematiku inovací byl důležitý Rámcový program pro 

konkurenceschopnost a inovace, jehož těžiště spočívá v realizaci a komercionalizaci 

nově získaných poznatků.  

Strukturální fondy jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z 

těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícími 

se se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik, systémů 

vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti.  

Od 1. ledna 2007 odstartovalo v Evropské unii další sedmileté programovací období. 

V oblasti strukturálních fondů a Fondu soudržnosti došlo v této souvislosti k několika 

změnám [27]. První změnou je počet strukturálních fondů. V minulém období (2000 – 

2006) do politiky hospodářské a sociální soudržnosti spadaly čtyři strukturální fondy 

(Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský 

garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj na podporu rybolovu) a Fond soudržnosti. 

V minulém programovacím období (2007 – 2013) byl snížen počet strukturálních fondů 

na dva – Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond – Fond 

soudržnosti. Zbylé dva fondy se transformovaly v Evropský rybářský fond a Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova a současně se staly součástí Společné zemědělské 

politiky.  

Druhou změnou je zapojení Fondu soudržnosti do systému programování strukturálních 

operací. Z fondu tedy nebude poskytována podpora na individuální projekty, ale 

obdobně jako v případě strukturálních fondů na programové dokumenty vypracované na 

národní úrovni.  

Evropský fond regionálního rozvoje se zaměřuje na podporu investičních projektů, 

například na výstavbu silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování 

stokových systémů, výstavbu poldrů a úpravy koryt řek, podporu inovačního potenciálu 
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podnikatelů, podporu začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnovu sportovních areálů 

využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání 

obnovitelných zdrojů energie, výsadbu regenerační zeleně, ekologické a energeticky 

efektivní sanace bytových domů, výstavbu či opravu infrastruktury pro poskytování 

zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, 

zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů 

v příhraničních regionech, modernizaci systému krizového managementu, atd. 

Evropský sociální fond (ESF) se zaměřuje na podporu neinvestičních projektů, 

například na rekvalifikaci nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním 

postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, 

tvorbu inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podporu začínajícím 

OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně 

distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání informačních 

technologií pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a 

školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace 

kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých 

pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, atd. 

Pro období 2007 – 2013 bylo připraveno 9 operačních programů, z nichž nejtěsnější 

vazbu na inovace mají programy Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace a 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více na stránkách Asociace inovačního 

podnikání [26]. 

Operační program podnikání a inovace OPPI byl zaměřen na zvýšení 

konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České 

republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění 

výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po 

výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na 

podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí 

kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových 

informačních a komunikačních technologií. Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Z podporovaných programů jsou například: INKUBÁTOR, ZÁRUKA – 

zvýhodněné bankovní záruky, INOVACE – může se týkat jak produktů, tak procesů, 

organizačního uspořádání a zavedeních nových prodejních kanálů. Nelze podporovat 

prostou obměnu výrobků, technologií, strojů a zařízení. Problémem je, že podporované 

inovace jsou velmi různorodé a to může znamenat, že prostředky mohou být 

rozmělněny na množství inovací nižších řádů místo koncentrace na inovace přelomové. 

Dalším programem je SPOLUPRÁCE – podporuje vznik klastrů, PROSPERITA II- 

podporuje zakládání, rozvoj a činnost vědeckotechnických parků a center. 
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Na OPPI navazuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OPVpK. 

Tento program řídí MŠMT. Tento program má za cíl prohloubit vzdělání a kvalifikaci 

pracovníků a má také pomoci rozvoji personálního řízení v podnicích a rozvoji lidských 

zdrojů. 

Dalším programem je Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OPVaVpI, řízený 

také MŠMT.  

Cílem programu je posílení kapacit ve výzkumu a vývoji v regionech a zajištění jejich 

rychlého a efektivního využití na regionální, národní i evropské úrovni, dále rychlý a 

efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje a posílení vzdělávacích kapacit na 

vysokých školách. 

Prostředky jsou poskytovány zálohově od počátku řešení úkolu a je 100 % kryto 

z veřejných zdrojů. Přičemž 85 % je z rozpočtu EU a 15 % ze státního rozpočtu. 

Konkrétnější čísla o rozdělovaných dotacích je možné vidět v následujících tabulkách: 

 

 

Tab. 5-1: Rozdělení finančních prostředků fondů EU mezi cíle regionální politiky 

v období 2007– 2013 [28] 
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Obr. 5-3: Alokace fondů EU mezi tematické operační programy cíle konvergence 

2007 – 2013 [29] 

5.2.4 Operační programy v letech 2014 – 2020  

Evropská unie si stanovila 5 základních měřitelných cílů, kterých chce dosáhnout do 

roku 2020 a to následujících: 

 Zaměstnanost. Dosažení zaměstnanosti alespoň 75 % osob ve věku od 20 do 64 

let. 

 Výzkum a vývoj. Investice 3 % HDP Evropské unie do výzkumu, vývoje a 

inovací. 

 Změna klimatu a energetika. Zredukovat emise skleníkových plynů o 20 %, 

nebo až o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky, ve srovnání s rokem 

1990. 

 Vzdělávání. Dosáhnout v kategorii 30 – 34 let alespoň 40 % vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva. Míru nedokončení studia snížit pod 10 %. 

 Sociální vyloučení a chudoba. Počet lidí, žijících v chudobě nebo jim hrozí 

sociální vyloučení, snížit o 20 milionů. [30]  

Oproti minulému programovému období dojde k řadě změn, mezi nejvýznamnější 

z nich se řadí následující: 

 Zavedení dvou nových fondů politiky rozvoje venkova a fondu společné námořní 

a rybářské politiky.  
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 Zavedení předběžných podmínek, tyto podmínky slouží jako klíčový předpoklad 

k čerpání financí z fondů EU, mezi které patří zásady nediskriminace, rovné 

příležitosti, zdravotně postižení a jiné. Pokud Evropská komise vyhodnotí 

některou z předběžných podmínek jako nedostatečnou, může zastavit vyplácení 

peněžních prostředků dotčené části programu. [31]  

 Spolufinancování projektů bude posunuta až na 40 % z vlastních prostředků. 

V České republice mezi hlavní změny bude patřit: 

 Zjednodušení podání žádosti o dotaci přes internet. 

 Snížení počtu programů tematických operačních programů a místo původních 

sedmi regionálních operačních programů, ustanovení jednoho integrovaného 

regionálního operačního programu. [31]  

Pro programové období 2014 – 2020 bylo pro Českou republiku vyčleněno cca 24 mld. 

Eur. Na obrázku je zobrazena nová struktura programů a rozdělení peněžních 

prostředků.  

 

 

Obr. 5-4: Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014 – 2020 (32) 
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5.3 EUREKA  

Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a 

vývoje. [32] Program EUREKA byl vyhlášen v roce 1985 s cílem podporovat 

nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými 

školami a vytvářet tak podmínky pro růst výkonnosti a konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu a rozvoje jeho společné infrastruktury. Komerční využití 

výsledků řešení položilo zároveň důraz na aktivní zapojení výzkumu a vývoje do tržní 

ekonomiky. Projekty EUREKY mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na 

oblast soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové, inovované 

špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se na světovém 

trhu. V současné době EUREKA sdružuje 37 států a řádným členem je rovněž Komise 

Evropské unie. 

Program EUREKA nestanovuje předem tematická zadání, necentralizuje financování 

ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola (tzv. 

princip bottom up), od jednotlivých průmyslových podniků a firem, výzkumných ústavů 

a vysokých škol, které mají o spolupráci bezprostřední zájem. 

Program EUREKA nevytváří žádný společný finanční fond na podporu řešení projektů. 

Účast v projektech si hradí jejich účastníci sami, avšak spolupráce v rámci EUREKY je 

ve většině členských zemí podporována státem, což umožňuje rychlou akumulaci 

finančních prostředků ze soukromých zdrojů, dotací nebo půjček z veřejných 

prostředků. Vláda České republiky rozhodla o finanční podpoře účasti průmyslových 

podniků, výzkumných organizací a vysokých škol na řešení projektů EUREKA ze 

státního rozpočtu. Podpora jednotlivým řešitelským subjektům může činit až 50 % 

finančních nákladů na výzkumnou část řešení projektu. 
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6 EFEKTIVNOST INOVAČNÍHO PROCESU 

6.1 INOVACE JAKO INVESTICE 

Na inovace se, jak v podnicích, tak i v celém národním hospodářství, vynakládá spousta 

finančních prostředků. A proto je důležité zjistit, zda jsou tyto finance vynakládány 

efektivně a hospodárně. Zda došlo k novému poznání nebo že nové poznatky vedly 

k novým technologiím, výrobkům nebo ke snížení nákladů. Je nutné zjišťovat, jaký 

ekonomický přínos přinesly nové výrobky a v jakém poměru jsou tyto přínosy 

k vynaloženým nákladům. 

V nejdůležitějších odvětvích zpracovatelského průmyslu se na účely výzkumu a vývoje 

vynakládá 4 – 10 % obratu a v technologicky intenzivních odvětvích je toto procento 

ještě vyšší. S realizací inovací jsou spojeny i další náklady, proto se zjišťuje i ukazatel 

„celkové náklady na inovace“, který v závislosti na odvětví činí až 10 – 20 % z obratu. 

Zjišťování efektivnost inovací se podobá zjišťování efektivnosti u investic. Výsledek se 

ukáže až po určité době. Jen u inovací je mnoho odlišného.  

Největší rozdíl je hlavně v tom, že inovace až do výroby prototypu jsou nehmotné. Sice 

mohou být chráněny například patentem nebo ochrannou známkou, ale riziko 

neúspěchu je zde mnohonásobně větší než u investic. Zvláště u základního výzkumu a 

vývoje nemusí být vůbec jasné, jestli vůbec bude mít nějaké praktické využití. Proto se i 

neúspěch nemůže chápat jako totální selhání, ale jen jedna z mnoha výsledných 

možností. Na základě výzkumů se uvádí, že pouze asi jedna polovina projektů, 

zaměřených na nové výrobky se prosadí na trhu. Asi 46 % výdajů je investováno do 

ztrátových projektů. Ještě vyšší je ztrátovost u selekce námětů na nové výrobky, kdy ze 

sedmi námětů se pro další vývoj prosadí pouze jeden. Z projektů, které prošly fází 

vývoje, jich třetina ztroskotá při uvádění na trh. [2] 

Problém s měřením efektivnosti u inovací je také hlavně kvůli těžké přiřaditelnosti 

nákladů a efektů ke konkrétnímu projektu. Inovační projekt není vždy přesně a 

jednoznačně a časově definován. Zvláště v začátcích kdy probíhá selekce námětů na 

inovace. Podle výzkumů odborníků je velkým problémem oddělit ve firmě přesně 

konkrétní inovační činnost od ostatních činností ve firmě a i když se to podaří, ne vždy 

jsou firmy schopné vyčíslit náklady již od počátečních fází. Podle konkrétních výzkumů 

se takto daří jednoznačně definovat náklady pouze asi u 13-ti % projektů.  

Ten samý problém je i u vyčíslování zisku z jednotlivých inovací. Zkušenosti z USA 

ukazují, že méně než polovina firem byla schopna vyčíslit podíl jednotlivých výrobků 

na zisku. Ukazuje se, že věrohodnost a možnost vyčíslení přínosů je přímo závislé na 

hloubce realizované investice. [2] U evolučních inovací lze náklady i výnosy zjistit 

celkem spolehlivě u revolučních technologií je to téměř nemožné.  
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6.2 METODICKÉ PŘÍSTUPY KE ZJIŠŤOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI INOVACÍ  

Valenta uvádí jako třetí článek řetězce „aktivita – inovace – efekty“ změnu chování 

výrobního organismu jako důsledek komplexní inovační akce. Aktivita představuje 

tvořivou lidskou činnost, která ústí do invence. Invence je myšlenkovým základem pro 

inovaci, jejíž zavedení do podnikatelské reality vytvoří určitý výsledný efekt. Tím je 

potom jakákoliv změna vstupu, výstupu a zásoby fondů a jakákoliv změna jejich 

vzájemného poměru. Výsledný efekt je přímo závislý na originalitě počáteční aktivity. 

Celý tento proces je kontrolován a regulován zpětnou vazbou mezi efektem a aktivitou a 

zpětnou vazbou okolí podniku na podnik samotný, čímž je celý systém znovu uváděn 

do rovnováhy [33]. 

Při posuzování úspěšnosti je důležité zjistit, na jaké úrovni dochází k evaluaci. Ve své 

práci se budu zabývat především zjišťováním úspěšnosti jednotlivých projektů, to 

znamená mikroúrovní. Při agregování údajů za příbuzné výrobky mluvíme o 

semi-úrovni a makroúroveň začíná na podnikové úrovni, kde můžeme agregovat údaje 

za všechny výrobkové linie dané firmy. Na úrovni odvětví je možné například zjišťovat 

počet inovací vztažený na 1000 pracovníků a na celostátní úrovni například jaký je 

podíl high-tech výrobků na celkovém exportu apod. Představu o úrovních dává 

následující obrázek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-1: Úroveň evaluace [2] 

 

Jako další krok je nutné zvolit druh kriterií, podle kterých bude inovace posuzována. 

Je doporučováno používat toto rozdělení: technické, ekonomické a ostatní efekty. 

Vyhodnocením inovace pomocí všech kritérií můžeme posuzovat celkovou úspěšnost 

investice. 
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Obr. 6-2: Druhy kritérií [2] 

U přímých technických kritérií posuzujeme specifické parametry technické povahy 

(energetická náročnost, spotřeba paliva, odpor vzduchu). Mezi nepřímé můžeme zařadit: 

zlepšení spolupráce, získání zkušeností, poznání slabých míst. Zda tyto efekty ale 

skutečně přispějí ke zvýšení efektivnosti, ukáže až průběh dalších projektů. To, do jaké 

míry tyto nepřímé efekty mohou skutečně přispět ke zvýšení efektivnosti, se prokáže až 

v průběhu řešení dalších projektů. 

Jako nejdůležitější přímá ekonomická kritéria považujeme vyčíslení zisku nebo 

příspěvku na úhradu hrubého rozpětí. Vyčíslení těchto ukazatelů hlavně v počáteční fázi 

je velmi složité nebo není vůbec možné. V těchto případech je možné zjišťovat 

například ukazatel obratu nebo tržního podílu. Předpokládáme tak, že pokud je výrobek 

dobře přijat trhem má šanci se stát efektivní i z hlediska rentability. Vyčíslení těchto 

ukazatelů se používá u výrobkových inovací. U procesních inovací se snažíme zjistit, 

zda došlo například ke snížení nákladů díky zvýšení kvality nebo snížením 

zmetkovitosti. Za nepřímý efekt můžeme považovat dopad na konkurenci – omezení 

tržního podílu konkurence nebo zvýšení jejich nákladů. [2] 

Ostatní kritéria rozdělujeme na systémová nebo individuální. Mezi systémová můžeme 

zařadit například dopad inovace na životní prostředí nebo dosažení určitých 

humanitárních cílů – patří sem efekty vyplývající z odstraňování fyzicky namáhavých a 

monotónních prací, růstu podílu tvůrčí práce, zvyšování bezpečnosti, atd. 

Individuálními efekty rozumíme hlavně dosažení vědeckého uznání, získání prestižní 

ceny, seberealizace. 
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Při posuzování efektivnosti je také důležité vybrat správná kritéria vzhledem 

k časovému okamžiku, kdy budeme uskutečňovat inovaci. Zjišťovat rentabilitu nebo 

dosaženého tržního podílu je možné až po uvedení nového produktu na trh nebo po 

využití nové technologie v praxi. A i tak je otázka po kolika letech po zavedení do 

praxe. Čím blíže jsme u začátku inovačního procesu, tím více bude kritérií spíš 

technických. 

Dalším problémem je, s čím budeme naše zjištěné údaje porovnávat. Buď je můžeme 

srovnávat se stávajícím stavem nebo s alternativními inovacemi, a to jak vlastními tak 

od konkurence, nebo porovnávat dosažené výsledky s předem stanovenými cíly. To 

samozřejmě předpokládá, že byly stanoveny realisticky a dostatečně náročně. 

Stará pravda praví: „Co neměřím – to neřídím.“ Toto platí především pro inovace, kam 

je potřeba vnést srozumitelnost, soustředěnost a disciplínu a to zejména do počáteční, 

investiční fáze inovačního procesu. Inovace je nepřetržitý proces. Podniky neustále 

vytvářejí změny ve svých produktech a procesech a sbírají nové znalosti. Měření 

takového dynamického procesu je mnohem složitější než u statických činností. 

Základní pravidlo řízení inovací říká: „Propojení strategie a systému měření inovační 

výkonnosti prostřednictvím několika správných ukazatelů zajistí jasný obraz o 

výkonnosti.“ [33] Výběr těchto několika ukazatelů by se bez potíží měl vejít na jednu 

stránku listu papíru.  

Na základě nejlepších praktik výkonných ředitelů společností jako GE, Apple, Toyota, 

aj. jsou sestavena následující pravidla měření inovační výkonnosti: 

 Co je měřeno, je i vykonáno – takže buďte opatrní, co měříte. 

 Porozumějte strategii a obchodnímu modelu inovací a vytvořte systém měření 

inovací, jenž obojí svazuje. 

 Vytyčte cíle pro systém měření na jednotlivých úrovních podniku. 

 Přizpůsobte systém měření inovací tak, aby zahrnoval mix přírůstkových, 

poloradikálních a radikálních strategií. 

 Upravujte systém měření inovací vždy, když se změní strategie, prostředí nebo 

organizace podniku [36]. 

Jak z předchozích stránek vyplývá, zjištění efektivity vložených financí do inovací je 

většinou velmi složité a ne vždy se to zdárně podaří. Vyčíslení zisku je mnohdy 

nemožné i kvůli neschopnosti vyčíslit veškeré náklady spojené s inovací. Výsledek se 

mnohdy ukáže až po určité době a existuje velké riziko, že se investované finance 

nevrátí vůbec. [35]. 
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6.3 NÁSTROJE K HODNOCENÍ EFEKTIVITY INOVACÍ 

Hodnocení inovačního procesu je velmi specifické a je potřebné pro každou konkrétní 

inovaci vytvořit konkrétní hodnotící proces. Každá inovace by se v praxi měla 

realizovat jako investiční inovační projekt, tj. projekt, který je zaměřený na zvýšení 

technických a užitných hodnot produktů, či zvyšující efektivnost procesů výroby a 

poskytování služeb, nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení 

významných změn organizační struktury či změn ve strategické orientaci podniku či 

jiných netechnických inovací posilujících tak schopnost dlouhodobé 

konkurenceschopnosti podniku a jeho udržitelného růstu.  

Taktéž zjišťování efektivnosti inovačních aktivit bude mít mnoho společného s měřením 

efektivnosti investic. Jedná se o vynakládání značných částek, která až po určité době 

mohou přinést požadovaný efekt. Pro správné posouzení investic se většinou používá 

studie proveditelnosti – Feasibility Study. Ale je možné využít i dalších metod: 

6.3.1 Studie příležitostí (Oportunity Study)  

pokládá základ předinvestiční fáze. Definuje co největší řadu investičních příležitostí, o 

nichž lze v této etapě uvažovat jako o výnosných. Vymezuje reálné možnosti 

investování před tím, než jsou některé z nich zvoleny k podrobnějšímu a tedy 

nákladnějšímu zpracování například v podobě pre-feasibility či feasibility study. 

Výstupem je první selektovaný soubor potenciálních investic. (Kritériem pro provedení 

selekce je v této etapě například vysoké riziko, evidentně nízká ziskovost, obvykle také 

přílišná kapitálová náročnost.)  O každém z projektů obsahuje tento dokument pouze 

nejpodstatnější informace. [38] 

6.3.2 Předběžná studie proveditelnosti ( Pre-feasibility Study) 

je základní ekonomické hodnocení investičního záměru, tak aby se dal udělat lepší 

obrázek o tom, jestli z finančního pohledu má nebo nemá cenu ho realizovat. Slouží 

investorovi k rozhodnutí, zda uvolní další finanční a jiné zdroje na dopracování detailní 

studie proveditelnosti, či naopak, zda přípravné práce na projektu zastaví. Strukturou 

uvedených informací se de facto neliší od studie proveditelnosti. Rozdíl spočívá v 

podrobnosti a přesnosti zpracování, která je na této úrovni nižší. Všechna řešení (někdy 

variantní) a jejich ekonomické dopady jsou tu již na určité hrubé úrovni podrobnosti 

kvantifikovány do podoby finančních toků. Její zpracování je obvykle levnější, než je 

tomu u studie proveditelnosti. [34] 

6.3.3 Studie proveditelnosti (Feasibility study)  

je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru nebo podnikatelského záměru. 

Studie proveditelnosti je důležitá zejména u záměrů značného finančního rozsahu, která 
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může na jednu stranu nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru ohrozit stabilitu 

investora.  

Cílem studie je detailní rozpracování technických, ekonomických, finančních, 

manažerských aj. aspektů projektu. Tato studie by měla posoudit i alternativy a 

variantní přístupy ve všech fázích zpracování studie. Formulované a posuzované 

varianty by měly být ve studii posouzeny tak, aby byly zřejmé jejich dopady a účinky, 

předpoklady a kritéria, na kterých bylo založeno hodnocení. [38] 

6.3.4 Hodnotící zpráva (Appraisal report)  

je název pro dokument, který hodnotí projekt na základě různých finančních ukazatelů a 

zároveň do hodnocení často zahrnuje posouzení finančního zdraví investora (realizátora 

projektu). Metodika je obvykle definována jejím uživatelem a proto se může subjekt od 

subjektu lišit. Feasibility Study projektu, finanční analýzu a finanční plán investora je 

základním kamenem pro její zpracování. Na základě takovéto zprávy obvykle padne 

rozhodnutí o investici, poskytnutí úvěru apod. [39] 

6.3.5 Analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis  – CBA) 

je nejdůležitější metodou pro hodnocení projektů ve veřejné sféře. Podstata spočívá v 

kvantifikaci veškerých pozitivních i negativní efektů plynoucích z projektu a zdrojů 

vynaložených na jejich dosažení, převodu těchto nákladů a přínosů na peněžní jednotky 

(získání tzv. socioekonomických toků) a jejich mezičasové agregaci. [39] 

Socioekonomické toky jsou všechny socioekonomické výsledky projektu po odečtení 

všech nákladů na zdroje vynaložené v průběhu životního cyklu projektu na dosažení 

výsledků. Protože socioekonomické důsledky (toky) nastávají v různých obdobích, je 

třeba je agregovat mezičasově do podoby hodnotících ukazatelů, jako např.: 

Absolutní ukazatel CBA: ENPV – (Ekonomická čistá současná hodnota – Economic 

Net Present Value) je suma diskontovaných čistých socioekonomických toků od 

počátku projektu po konec jeho životnosti.  

Relativní ukazatele CBA: ENPV/I (socioekonomická verze indexu rentability),  EIRR 

(socioekonomické vnitřní výnosové procento) či B/C Ratio (Benefit-Costs Ratio – 

poměr diskontované sumy přínosů projektu k diskontované sumě nákladů projektu).  

6.3.6 Měření pomocí nefinančních ukazatelů 

Ne vždy se podaří u konkrétního projektu přesně zjistit veškeré náklady a výnosy. Proto 

se takové projekty posuzují pomocí „checklistů“ nebo jiných metrických soustav. [2] To 

znamená např. pomocí soustav různých otázek, u kterých buď kladně odpovíme, nebo je 
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konkrétním způsobem obodujeme. Vzhledem k tomu, že inovační procesy jsou velmi 

různorodé, tak i ohodnocování nemůže být jednotné. 

U většiny těchto checklistů jde v podstatě o snahu ocenit formou dotazů naději inovace 

na efektivnost již ve stadiu jejich přípravy o při rozhodování o realizaci inovací. Tak se 

vlastně spíše než efektivita investice zjišťuje, jestli inovace má šanci být úspěšná. 

Posouzení obsahu jednotlivých faktorů a především jejich ocenění je záležitostí dalšího 

výzkumu. Jednotlivé ohodnocovací soustavy jsou v podstatě pouze návodem jak 

sestavit konkrétní soustavu pro konkrétní inovační proces tak, aby co nejvýstižněji 

mohla přiblížit úspěšnost investice. 

6.3.7 Metodika Blues   

Hodnocení růstu firem během ročních evaluací. Smyslem hodnocení je zjistit pokrok 

firem za uplynulé období. Jedná se o unikátní metodiku posuzování rozvoje začínajících 

firem a vyhodnocování největších rizik jejich rozvoje. Metodika je společným 

produktem Jihomoravského inovačního centra a konzultační firmy Brain Logistics a 

v inkubátorech provozovaných JIC je používána zejména při ročním hodnocení rozvoje 

inkubované firmy. Metodika obsahuje 20 otázek vycházejících z oblastí důležitých pro 

úspěšný rozvoj firmy ve všech jejich fázích existence. Každá otázka má příslušnou váhu 

podle míry rizika pro úspěšné fungování začínající firmy. Výsledkem je číselné 

hodnocení firmy na škále 0 – 300 bodů. Na základě výsledků je poté vypracována 

hodnotící zpráva, která zobrazuje výsledné aspekty ve členění silných a slabých stránek, 

kterým by měla firma v následujícím období věnovat pozornost.[40] 

6.3.8 CIA analýza (Competitive Innosvation Advantage) 

Podstata této metody spočívá ve zjišťování, zda inovace představuje pro zákazníka 

přínos, kterého si je vědom a který nemůže být dosažen konkurencí. [40] 

6.3.9 Balanced Scorecard 

Hodnotový řetězec balanced scorecard (BSC) převádí vizi a strategii podniku do 

uceleného a srozumitelného souboru ukazatelů výkonnosti, jenž poskytuje rámec pro 

posuzování jeho strategie a systému řízení. Balanced Scorecard měří výkonnost podniku 

pomocí čtyř vyvážených perspektiv – finanční, zákaznické, interních podnikových 

procesů a učení se. Umožňuje sledovat finanční výsledky, ale také to, jak je podnik 

schopen zajišťovat aktiva, potřebná ke svému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti, 

jak vytvářet hodnotu pro současné i budoucí zákazníky a jak se musí zlepšit kvalita 

lidských zdrojů, systémů a způsobu práce, které jsou nezbytné pro zvyšování jejich 

budoucí výkonnosti.  
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Tato metoda je jedním z nejrozšířenějších výkonných systémů měření výkonnosti 

podniku. I když jeho původní idea byla zaměřena na obchodní strategii, je možné jej 

aplikovat na jakýkoliv proces podniku, včetně inovačního. Inovační podniky ho 

používají jako strategický manažerský systém k řízení své dlouhodobé strategie a 

k realizaci manažerských procesů. 

6.4 STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Studie proveditelnosti by měla mít následující body [38]: 

 

 Úvodní informace  

 Stručné vyhodnocení projektu  

 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  

 Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix  

 Management projektu a řízení lidských zdrojů  

 Technické a technologické řešení projektu  

 Dopad projektu na životní prostředí  

 Zajištění investičního a oběžného majetku  

 Finanční plán a analýza projektu  

 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu  

 Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)  

 Harmonogram projektu  

 Závěrečné shrnující hodnocení projektu  

6.4.1 Obsah a úvodní informace 

Tato úvodní část by měla obsahovat základní údaje o zpracovateli a o projektu, který je 

hodnocený.  Popisuje se zde účel zpracování, program podpory, pokud existuje, 

kontaktní osoby, atd. 

6.4.2 Stručné vyhodnocení projektu  

Tato část stručně seznámí s nejdůležitějšími relevantními závěry studie proveditelnosti, 

představí zásadní ukazatele, stručně shrne finanční případně ekonomické efektivity 

projektu, výsledky analýz rizik a hlavně realizovatelnost projektu z hlediska všech 

prvků studie. 
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6.4.3 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

Účelem této části studie proveditelnosti je poskytnout uživatelům komplexní shrnující 

popis projektu a jeho jednotlivých etap. Významné je právě na tomto místě odlišit 

dopady na stav světa (zejména z pohledu investora) v případě, že projekt bude 

předpokládanou formou realizován (investiční varianta) od situace, kdy projekt 

realizován nebude (tzv. varianta nulová). Pokud je řešení studie nějakým způsobem 

variantní, je třeba tento způsob zde popsat tak, aby bylo možné rozlišit, zda je investiční 

varianta jedna, či jich je několik. 

Jde o hledání odpovědí na otázky:  

 Jaký je název, smysl a zaměření projektu? 

 Jaké služby nebo produkty budou díky projektu poskytovány a jaké problémy 

projekt řeší? 

 Kdo je vlastníkem projektu? 

 Jaká je kapacita projektu a jeho umístění? 

 Jaká jsou další významná specifika projektu? 

V případě variantního zpracování je vhodné v některých případech odpovědět tyto 

otázky pro každou variantu zvlášť. Stejně tak je významné, aby se uživatel mohl snadno 

orientovat v etapách, kterými bude projekt procházet zejména s ohledem na to, jakým 

způsobem ovlivňují řešení jednotlivých dílčích problematik. 

V této souvislosti lze rozdělit investiční záměr do čtyř možných fází (etap): 

Předinvestiční fáze 

Jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o 

jeho realizaci či zamítnutí. Z hlediska hotovostních toků sem zpravidla spadají náklady 

na projektovou dokumentaci, administrativní náklady na přípravu projektu, náklady na 

zpracování ekonomických studií (samotná studie proveditelnosti, CBA, resp. jiné 

dokumenty). Důležité je, že všechny příjmy a výdaje vzniklé v tomto období jsou 

irelevantní pro posouzení smysluplnosti investice a nesmí její hodnocení ovlivnit. Jedná 

se o tzv. SUNK COSTS, česky utopené náklady, které investor vydá, ať již se investice 

uskuteční nebo nikoli a proto je do rozhodování o realizovatelnosti či smysluplnosti 

projektu nezahrnujte. 

Investiční fáze 

Jedná se o období od začátku investičního rozhodnutí do zahájení provozu. Z hlediska 

hotovostních toků bývá toto období obvykle ve znamení silného převýšení výdajů nad 

příjmy. Významné rozdíly lze vytipovat i v dílčích popisovaných problematikách. 
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Zejména u větších a organizačně náročnějších investičních akcí lze předpokládat, že 

složení realizačního týmu, jeho organizace a řídící procesy se budou výrazně lišit od 

fáze provozní. Stejně tak se v investiční fázi jistě setkáme s jinými hmotnými 

dodávkami a použitými technologiemi resp. technikou, než ve fázích následujících. 

Všechny tyto a jiné rozdíly pak jednoznačně definují i odlišnou strukturu a výši příjmů 

a výdajů. 

Provozní fáze 

Jedná se o období od zahájení provozu projektu po jeho ukončení. Občas se nazývá též 

životností projektu. Všechny řešené aspekty jako marketing, management, technické a 

technologické aspekty, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vliv na životní prostředí, 

řízení pracovního kapitálu a celkové finanční řízení bývají často nejnáročnější na 

plánování v rámci zpracování studie proveditelnosti právě pro toto období. Tyto části 

provozní mozaiky jsou ve značném počtu projektů rozhodující pro jejich úspěšnost. 

Poprovozní fáze 

Jedná se o období, ve kterém se projekt již neprovozuje, nicméně stále ještě může a 

nemusí jeho předchozí existence ovlivňovat příjmy a výdaje investora, jakož i jeho 

organizační a jiné související aktivity a jejich uspořádání. Na rozdíl od výdajů a příjmů 

předinvestiční fáze, pokud tyto finanční příjmy a výdaje existují a jsou nezanedbatelné, 

musíte je do hodnocení investice zahrnout. Typickým příkladem takových důsledků 

investice jsou náklady na likvidaci zařízení, stejně jako její technické a technologické 

řešení příp. výnosy z jeho prodeje. 

6.4.4 Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 

Marketing – soubor metod, přístupů a činností zaměřených na řešení problémů 

spojených právě s trhem, jeho rozvojem a vůbec všemi aktivitami, které jsou na něj 

zacíleny. Významné je si uvědomit, že marketing, byť je jeho definic řada, nelze v 

žádném případě ztotožňovat jen a pouze s reklamní či jinou propagační činností. 

Před plánováním marketingové strategie je nutné získat, analyzovat a ohodnotit 

informace o trhu a jeho okolí. Z analýzy by mělo vyplynout hlavně informace o 

poptávce, cílech a struktuře cílové skupiny a konkurenci, analyzovat distribuční kanály 

a stanovit budoucí vývoj poptávky. 
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Marketingová strategie 

V této části je důležité vyjádřit základní ideu projektu, jeho hlavní cíle a cesty k jejich 

dosažení.   

Marketingový mix 

Marketingový mix je určité systematické vymezení významných marketingových 

problémů pomocí 4 P: 

 Produkt (výsledný výrobek nebo služba) – popis produktů a služeb, které budou v 

souvislosti s projektem poskytovány a upřesnění potřeb, jejichž uspokojení má 

ten který produkt sloužit. 

 Price (Cena a cenová politika) – rozhodnutí, za jaké ceny budou jednotlivé 

výrobky a služby poskytovány resp. jejich soubory? Jaké budou uplatněny 

případné množstevní slevy, příslušné splatnosti a jiné platební a obchodní 

podmínky? 

 Promotion (Propagace – komunikační mix) – podrobný popis veškerých 

komunikačních kanálů, které boudou v rámci jednotlivých etap projektu 

využívány. 

 Place (Distribuční cesty) – jedná se o popis distribučních cest, kterými se dostávají 

produkty a služby od poskytovatele ke spotřebiteli. Zejména schéma obchodních 

zástupců, zařazení v prodejních katalozích, využití prodejních sítí apod. 

6.4.5 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Pod pojmem management projektu si lze představit veškeré plánování, organizování, 

řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů. [9] 

U rozsáhlejšího projektu je třeba řešit podrobněji i organizační uspořádání, myslí se tím 

rozčlenění do jednotlivých útvarů, vymezení řídících pravomocí a odpovědnosti.  Je 

také velmi důležité vyjádření režijních nákladů.  

Je důležité také určit kolik a jakých nových pracovníků bude potřeba a také kdy bude 

nutné tyto pracovníky přijmout. Důležitým momentem je určení jací budou potřeba 

klíčový řídící pracovníci, kterých je většinou nedostatek a je často obtížné je získat. 

Vyjasnění požadavků na pracovní síly z hlediska jejich kvalifikace a počtu umožňuje 

stanovit vhodné metody a způsoby náboru pracovníku, naplánovat jejich výcvik a 

zvyšování kvalifikace v různých fázích přípravy a realizace projektu a také vyjádřit výši 

mzdových nákladů. 
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6.4.6 Technické a technologické řešení projektu 

Je důležité posoudit i technickou a technologickou náročnost projektu. Aby toto 

posouzení bylo relevantní, musíme mít všechny důležité podklady již před 

vypracováním studie. Tento podklad a jeho kvalita je zásadní hlavně u projektů, kde 

zvolená technika a technologie v té či oné fázi projektu zásadním způsobem ovlivní 

investiční nebo provozní finanční toky projektu. 

Výběr nejvýhodnější technologie je jedním ze základních stavebních prvků celé 

investice, proto by tento výběr měl být založen na velmi detailní specifikaci a 

vyhodnocení všech možných variant řešení.  

6.4.7 Dopad projektu na životní prostředí 

Tento aspekt je významný z hlediska smysluplnosti projektu a ovlivňuje jeho hodnocení 

zejména v jeho celkovém sociálně ekonomickém dopadu, který je pak dále využit a 

převeden na peněžní vyjádření v Analýze nákladů a přínosů. Nicméně ovlivňuje přímo i 

samotnou realizovatelnost a udržitelnost investice. V případě významných negativních 

dopadů projektu na životní prostředí hrozí realizátorovi investice řada dodatečných 

nákladů. Na jedné straně jsou to dodatečné náklady na odstraňování samotných škod 

případně zajištění bezproblémového provozu, na straně druhé možné sankční postihy ze 

stran regulativních orgánů, které by v některých případech mohli vést až k samotnému 

ukončení projektu. Zdroje problémových dopadů na životní prostředí můžeme nalézt ve 

všech etapách projektu a stejně tak je třeba všechny i potenciální hrozby těchto 

problémů předem zhodnotit z hlediska dopadu do hotovostních toků.  

Naopak může nastat situace opačná. Tedy, že projekt stav životního prostředí v 

jednotlivých etapách zlepšuje. Tyto aspekty jsou tím významnější, pokud je projekt 

povahy ekologické stavby. 

Při volbě technologie by mělo posouzení negativních vlivů na životní prostředí být 

určující a tento výběr by se měl omezit na využití technologií s nejmenší zátěží na 

životní prostředí.  

6.4.8 Zajištění investičního a oběžného majetku 

V rámci této kapitoly je nezbytné vymezit jasně a úplně strukturu pořizovaného majetku 

a rozlišit ho na investiční a oběžný a zároveň rozpoznat, sepsat a zkalkulovat veškeré 

nutné materiálové a zbožové dodávky a určit výši takto vynucených zásob nutných pro 

plynulý a ekonomický chod projektu. Není možné opominout logistické, dodavatelsko-

odběratelské a právní řešení nákupu veškerého zmíněného majetku. Je důležité si 

uvědomit, že pro zařazení majetku mezi investiční a oběžný, nehraje roli fáze, ve které 

je pořízen, nýbrž dlouhodobost či krátkodobost spotřeby těchto aktiv. 
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6.4.9 Finanční plán a analýza projektu 

Finanční analýza a hodnocení projektů zaujímají v projektu ústřední postavení, neboť 

poskytují základní informace o přijetí či zamítnutí projektu. Teoretické vysvětlení této 

kapitoly je velmi obsáhlé a není možné v rozsahu této práce vše podrobně rozebrat. 

Bude popsána jen velmi stručně. 

Tuto činnost lze rozdělit do tří kroků. Prvním je provedení základní kalkulace 

jednotky výsledného výrobku či služby, druhým krokem je nalezení bodu zvratu a 

třetím je tvorba samotného finančního výhledu, z něhož budou následně vypočteny 

hodnotící ukazatele. 

Základní jednotková kalkulace produktu nebo služby 

Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle 

nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu aby se dali kalkulovat úplné náklady 

na jednotku výkonu, musí se oddělit náklady fixní od nákladů variabilních resp. přímé 

náklady od režijních. Pak je nutné sestavit písemný přehled složek nákladů a jejich úhrn 

na kalkulační jednici (1 službu či výrobek). 

Analýza bodu zvratu 

Bod zvratu je takový objem produkce výrobků (počtu poskytnutých služeb), při kterém 

budeme dosahovat nulové výše zisku. K tomu potřebujeme náklady z druhového 

členění rozdělit podle jejich fixní či variabilní povahy. Další údaj, který nám musí být k 

dispozici je jednotková cena produkce. 

Bod zvratu pak nalezneme ze vztahu [33]: 

bp

FN
QBZ                                                                                                                         (1) 

kde: 

• QBZ   je takový objem produkce, při kterém je dosaženo nulového hospodářského výsledku, 

• p je cena za jednotku produkce, 

• b je jednotkový variabilní náklad, 

• FN  jsou fixní náklady. 

 

Bod zvratu lze propočítat i v případě, že produkujeme více služeb případně výrobků 

naráz. V takovém případě je vhodné počítat bod zvratu pro fixní podíl jednotlivých 

produktů na výrobě eventuelně pro několik takových podílů. Stejně tak lze bod zvratu, 

určit v korunovém vyjádření, tedy odpovědět na otázku, jak vysoké tržby má být 

dosaženo, aby byl hospodářský výsledek roven nule. 
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Finanční plán 

Tvorba Studie proveditelnosti je činností, kterou je třeba provádět v určitých 

opakujících se cyklech, přesně řečeno iterativně, o finančním plánu to platí dvojnásob. 

A to nejen pro jeho jednoznačnou provázanost se všemi předchozími částmi studie, ale i 

pro jeho vnitřní strukturu. Samotný finanční plán lze rozdělit do tří základních 

pohledů na projekt resp. podnik, z nichž je jeden závislý na druhém a opět tvoří určitý 

uzavřený cyklus. 

V případě samostatného účtování o projektu (prakticky vždy) lze finanční plán ztotožnit 

s plánováním finančních výkazů – výkaz zisku a ztráty, rozvaha, výkaz o cash flow. 

Poněkud méně přehledná je situace, kdy je projekt začleněn mezi řadu jiných investic a 

obecně řečeno aktivit určitého stávajícího subjektu, ať již se jedná o obec, svazek obcí, 

neziskovou organizaci či komerční subjekt. V tomto případě musíme při plánování 

finančních toků investiční akce na ni pohlížet jako na určitý podnik v podniku. 

Dalším rozhodnutím, které je třeba při tvorbě finančního plánu učinit, je vyřešení 

otázky délky plánovaných období. Je obvyklé, že jsou plánovanými obdobími roky. 

Ale zároveň je vhodné první hodnocené období naplánovat podrobněji – tedy po 

měsících. Samozřejmě, pokud řešíme ve studii několik variant, musíme i analýzu a 

finanční plán tvořit pro každou variantu zvlášť. 

6.4.10 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Zásadním výstupem hodnocení projektu z finančního hlediska je zodpovězení otázky 

jeho finanční rentability a otázky jeho dlouhodobé i krátkodobé financovatelnosti. 

Hodláme-li zhodnotit finanční bonitu projektu, případně srovnat několik investičních 

projektů mezi sebou, využíváme k tomu určitá kritéria. Roli takových kritérií hrají 

ukazatele, které jsou počítány z údajů uvedených ve finančním plánu. Někdy se jim říká 

proto ukazatele kriteriální (hodnotící). Jejich konstrukce je orientována na co nejlepší 

zobrazení rentability projektu. Kromě toho je možné provést klasickou finanční analýzu 

plánovaných výkazů, resp. zjistit některé významné vlastnosti projektu z průběhu 

samotných hotovostních toků. 

Pro hodnocení se nejčastěji používají tato kritéria: 

 Ukazatele rentability kapitálu 

 Doba návratnosti 

 Kritéria založená na diskontování – Čistá současná hodnota, index rentability a 

vnitřní výnosové procento 
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Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele umožňují měřit výnosnost kapitálu, užitého k financování projektu tak, 

že poměřují zisk projektu k vloženým prostředkům. Většinou se používají – rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE), rentabilita celkového kapitálu (ROA), rentabilita 

dlouhodobého kapitálu (ROI) a účetní rentabilita projektu.  

Předností ukazatelů rentability kapitálu je jednoduchost propočtu a srozumitelnost. 

Jejich nevýhodou je závislost na zvoleném způsobu odepisování. Další nevýhodou je, že 

ignorují odlišnou časovou hodnotu peněz. [41] 

Doba návratnosti 

Doba návratnosti se definuje jako doba potřebná pro úhradu celkových investičních 

nákladů projektu jeho budoucími čistými příjmy. Předností tohoto ukazatele je 

jednoduchost a srozumitelnost. Nevýhodou je že napočítá s časovým průběhem 

peněžního toku, ignoruje příjmy projektu po době návratnosti a hlavně, že zdůrazňuje 

rychlou finanční návratnost projektů, která preferuje přijímání krátkodobých projektů a 

odmítání projektů dlouhodobých. [41] 

Kritéria založená na diskontování 

Základní ukazatele tvoří čistá současná hodnota, index rentability a vnitřní výnosové 

procento. Všechny tyto ukazatele řeší základní nedostatek předchozích ukazatelů a to je 

časová hodnota peněz, kdy stejná výše určité peněžní částky získaná (vydaná) dnes má 

jinou hodnotu jako stejná částka získaná (vydaná) později. 

6.4.11 Analýza citlivosti a řízení rizik 

Riziko je neoddělitelnou součástí řízení projektů. S jeho existencí je spojena jak naděje 

na výsledky, které jsou lepší, než-li očekávané, tak hrozba, že tomu bude naopak. 

Samotné kvalitní a důsledné zpracování studie proveditelnosti je ve své podstatě již 

prvním krokem k vyhnutí se neúspěchu projektu. Dalším nástrojem je variantní řešení 

studie proveditelnosti, které je motivováno právě zobrazením důsledků několika 

možných hodnot určitého rizikového a tedy variabilního faktoru. [38] 

Základní náplní analýzy je v této souvislosti identifikace zmíněných rizikových 

faktorů a pokud možno stanovení určité pravděpodobnosti, se kterou mohou v 

budoucnosti nabývat jednotlivých možných hodnot. Identifikace těchto veličin obvykle 

vyžaduje zkušenost, znalost a intuici pracovníků, kteří projekt připravují (resp. 

zpracovávají studii proveditelnosti).  

Rizikový faktor sám o sobě by měl být posouzen na základě dvou kritérií. Tím 

prvním je intenzita negativního vlivu a tím druhým pak pravděpodobnost výskytu 

takové situace. Jestliže má daná veličina zásadní vliv na výsledek projektu a zároveň je 
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velmi pravděpodobné, že se může její hodnota odchýlit negativním směrem, pak je jí 

třeba věnovat v rámci studie proveditelnosti (a nejen v kapitole o riziku) stěžejní 

význam. K zjištění míry vlivu jednotlivých faktorů na určité kritérium úspěšnosti 

(smysluplnosti či realizovatelnosti) projektu slouží citlivostní analýza. Výsledkem 

analýzy rizik musí být uvedený seznam všech rizik projektu, jejichž význam byl shledán 

jako zásadní. [41] 

Jestliže jsme identifikovali rizika projektu, je smyslem řízení rizika zvýšit 

pravděpodobnost úspěchu realizace této investiční akce a minimalizovat naopak hrozící 

nebezpečí problémového průběhu eventuelně dokonce krachu. V rámci řízení rizika v 

této přípravné fázi projektu by mělo být zhodnocení, jak veliké je celkové riziko 

projektu, zda je vzhledem k němu projekt pro investora ještě přijatelný a zejména, jaká 

opatření je možné pro snížení rizikovosti přijmout, eventuelně, jak lze řešit negativní 

následky případných negativních vývojů. 

6.4.12 Harmonogram projektu a závěrečné zhodnocení  

Nedílnou součástí studie proveditelnosti je časový plán jednotlivých činností a fází 

projektu, který by měl být zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být 

patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na 

které navazují a jaké se vzájemně překrývají. Nejnáročnější na podrobnost a 

propracovanost jsou obvykle etapy investiční výstavby případně zaváděcích provozů. 

Tento harmonogram by měl být vytvořen kromě popisné formy, která umožňuje přesné 

vymezení okamžiků zahájení a ukončení jednotlivých procesů, navíc i v podobě 

grafické, která umožňuje přehlednou orientaci. [38] 

Tato část zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a 

vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu. Nesmí chybět jednoznačné 

vyjádření, zda je projekt realizovatelný či nikoli, případně uvést základní podmínky 

tohoto výroku. Tento závěr je třeba v případě variantního zpracování projektu učinit pro 

každou variantu zvlášť, ale zároveň i vymezit hodnocení, které uvažuje o projektu jako 

o komplexu všech uvažovaných variant a scénářů. Při tomto komplexním hodnocení 

pak musí být zřejmé, které variantě je přisuzována jaká váha a proč. 



55 

 

7 REALIZACE INOVAČNÍCH ZÁMĚRŮ 

Inovace je podnikatelský záměr, proto při přípravě jeho uvedení na trh musí podnik 

uplatnit podnikatelské myšlení tím, že bude uvažovat strategicky o podmínkách 

dosažitelnosti zvolené podnikatelské příležitosti.  

Přitom management podniku dokáže vyhledat vhodnou příležitost pro inovaci, zvolit 

účinnou inovační strategii, definovat cíle a navrhnout alternativní scénáře postupu. 

Současně musí systémově rozhodovat při přípravě proveditelnosti opatření na podporu 

provedení zvoleného scénáře postupu zavádění inovace. A co je nezbytné musí také 

zajistit vysokou úroveň rentability vložených investic do inovace. Což znamená mimo 

jiné například najít vhodného investora, navrhnout optimální kapitálovou strukturu 

startu inovačního projektu, garantovat likviditu organizace. V podstatě by měl vytvořit 

studii příležitosti, jako pro jakýkoliv jiný způsob investice. 

Úspěšný rozvoj a budoucnost podniku totiž závisí na tom, jak dobře jeho management 

dokáže zvládnout zavádění inovace, při respektování individuálních možností podniku.   

Jak již bylo zmíněno, každý podnik musí inovovat – měnit se, vyvíjet – aby v současné 

době uspěl. Každá organizace podléhá vývoji, a pokud si tyto změny nechce připustit, 

dříve či později spěje k záhubě. 

J. P. Kotter [43]definoval osm chyb, proč podniky selhávají: 

1. Přílišné uspokojení a domýšlivost.  

Podniky jsou spokojeny sami se sebou, přeceňují vlastní minulé úspěchy a podceňují 

současné problémy.  

2. Neschopnost vytvořit dostatečně silný tým, který by změny prosazoval.  

Zásadní změna není možná bez aktivní účasti vrcholového vedení podniku. Úsilí, 

kterému chybí dostatečně silná koalice, která by se postavila do čela změn, může 

přinášet po určitou dobu pouze zdánlivé výsledky. 

3. Podcenění síly vize. 

Vize hraje v procesu změn rozhodující roli. Pomáhá regulovat a inspirovat jednání 

velkého počtu lidí. Bez základní vize se může transformační proces rozmělnit a posléze 

ubírat špatným směrem. Vize musí být srozumitelně sdělitelná. 

4. Nedostatečná komunikace vize. 

Zásadní změny jsou obvykle nemožné bez ochoty většiny zaměstnanců zapojit se do 

jejich realizace, často za cenu krátkodobých obětí. Zaměstnanci však nebudou přinášet 

oběti, nejsou-li pro ně potenciální výhody spojené se změnami dostatečně atraktivní, a 

pokud opravdu nevěří v jejich uskutečnění. 
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5. Dovolit překážkám, aby zablokovaly novou vizi. 

Často je překážkou organizační struktura, úzce rozdělené povinnosti a zodpovědnost 

nebo také nastavení mzdových systémů. Nejhorší z překážek jsou ale řídící pracovníci, 

kteří se odmítají přizpůsobit změnám.  

6. Neschopnost vytvářet krátkodobá vítězství. 

Skutečné transformace mohou trvat i velmi dlouhou dobu, proto je potřeba nastavit i 

krátkodobější cíle, tak aby bylo možné dosahovat postupného zlepšení výkonnosti. Ty 

by měli být nastaveny v horizontu 6 – 18 měsíců.  

7. Příliš časné vyhlášení vítězství. 

Dokud změny neproniknou hluboko dovnitř podnikové kultury, což může trvat 3 – 10 

let, jsou nové přístupy křehké a náchylné k návratu ke starým praktikám. 

8. Zanedbávání pevného zakotvení ve firemní kultuře. 

Je potřeba vybrat ty správné manažery, kteří budou svým chováním a přístupem 

napomáhat při zakotvování nových přístupů do podnikové kultury. 

7.1 PROCES ZMĚNY DLE J. P. KOTTERA 

Úspěch procesu změny je podmíněn správným vedení lidí. Vedení jako součást řízení se 

zaměřuje na motivování zaměstnanců k dosahování žádaných cílů. Nestačí ale jen 

plánovat, organizovat a kontrolovat – je potřeba tvořit vize a strategie podniku. 

Rozhodující úlohu v jakémkoli projektu změn hrají vůdci. Bez silného a schopného 

vedení se restrukturalizace, zavádění podstatných změn ve výrobě zaměření či 

v podnikové kultuře nedostanou příliš daleko. Ovšem celý proces musí být řízen, aby se 

jeho postup nevymkl kontrole nebo neskončil fiaskem. [43] 

Na základě výše uvedených rizikových situací v podniku J. P. Kotter navrhuje jak 

provádět změny v podniku. To znamená, jak také uvést do praxe veškeré technické i 

procesní inovační strategie. Celý proces je rozdělený do třech etap a ty dále dělí celkem 

do 8 postupných kroků, které můžeme vidět v následujícím schématu: 

7.1.1 1. Etapa - Rozbití zakotveného statusu quo 

Tato část je pro zahájení procesu změny velmi důležitá, je nutná k vybudování pevné 

základny, ze které je pak třeba vycházet v dalších bodech. Dala by se rozdělit do 

několika postupných kroků: 

1. Vyvolání vědomí naléhavosti. 

Vyvolat vědomí o naléhavosti uskutečnit změnu je základem nezbytné spolupráce. 

V podnicích většinou panuje přílišné uspokojení se současným stavem. Často si vedení, 
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ale i zaměstnanci nepřipouští problémy a jsou vyzdvihovány minulé úspěchy. Dokud 

podnik není před krachem, je velmi těžké přesvědčit zaměstnance o potřebných 

změnách. Příčinou tohoto optimistického přístupu můžou být například špatně 

nastavená (nízká) hodnotící výkonnostní kritéria, či nedostatek zpětné vazby z externích 

zdrojů, organizační struktura zaměřující se jen na operativní cíle, atd. 

Z uvedených problémů vyplývají i cesty, jak zvýšit povědomost o potřebné změně, 

například nastavením tak vysokých kritérií, že nebudou splnitelná při zachování 

dosavadního pracovního stylu, seznámení většího počtu zaměstnanců s nespokojenými 

zákazníky, posuzování celkového stavu podniku a ne jen jednotlivých oddělení, 

připuštění ztráty a porovnání s konkurencí, atd. 

Je velmi obtížné dosáhnout výraznějších výsledků v dalších fázích a udržení 

nastolených změn pokud o nezbytnosti tyto změny provést není přesvědčena většina 

zaměstnanců, kolem 75 % manažerů na všech úrovních a celý vrcholový management. 

2. Sestavení skupiny schopné prosadit a realizovat změny. 

Zavádění inovačních změn je natolik obtížné, že k udržení postupu je zapotřebí mnoho 

sil. Žádný jedinec nedokáže sám vytvořit správnou vizi, přesvědčit o ní velké množství 

lidí, odstranit všechny překážky, vést a řídit několik transformačních procesů a zakotvit 

nové přístupy do podnikové kultury. Vždy je zapotřebí mít v čele změn silnou koalici, 

složenou z velké části vedení podniku a případně i ze zástupců největších věřitelů a 

možných nových investorů.  

Musí být vytvořen silný tým, jehož jednotlivci mají přístup k důležitým informacím, 

jsou spojeni společným cílem a mají zkušenosti a pravomoci pro rozhodování o 

zásadních záležitostech. Je potřeba, aby skupinu tvořili lidé jak s řídícími, tak 

s vůdcovskými schopnostmi. Řídící dovednosti udržují kontrolu nad celým projektem a 

vůdcovské donucují změny. V případě slabých vůdců a silných manažerů to povede 

k tvorbě plánů a ne vize. 

Tým je složen z asi 6 členů u malých podniků, a z 20 až 50 osob u velkých podniků. 

3. Vytvořit vizi a strategii 

Základním prvkem jakékoliv podstatné inovační změny je vize. Vize představuje obraz 

budoucnosti s více či méně přesným komentářem vysvětlujícím, proč by se lidé měli 

snažit tuto budoucnost vytvořit. Vize slouží k vyjasnění obecného směru, motivuje lidi, 

dodává naději, připouští i oběti, ale jasně ukazuje, k jakým konkrétním přínosům to 

povede. Pomáhá rychle a účinně koordinovat jednání velkého počtu lidí. Bez 

vyjasněného směru může docházet ke konfliktům, které proces prodražují a zdržují. 

Vize může být jednoduchá, protože v celém procesu změn je pouze jedním prvkem 

systému, který zahrnuje strategie, plány a rozpočty, viz následující schéma [43]: 
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Vedení vytváří          Vize – smysluplný a přitažlivý obraz budoucnosti  

Strategie – cesty, jak můžeme vize dosáhnout 

Řízení vytváří            Plány – plány a časové harmonogramy pro realizaci strategií 

                                   Rozpočet – plány převedené do finančních ukazatelů a cílů 

4. Porozumění inovační vize 

Je potřeba, aby většina lidí v podniku porozuměla vizi. Teprve pak může změna získat 

důvěru, což není jednoduché zvláště u velkých podniků. Někdy vedení podniku tuto 

komunikaci podceňuje nebo neúmyslně vysílá odporující si zprávy. K problémům ve 

fázi sdělování vize často přispívají chyby učiněné v předchozích třech krocích. Není-li 

vysoké vědomí naléhavosti, není asi sdělovaná vize dostatečně intenzivně vnímána. 

Špatné typy členů realizační skupiny mohou mít problém s tvorbou vize i s komunikací. 

A samozřejmě nejproblematičtější částí při pochopení změn může mít neurčitá či 

nevhodná vize. 

Nezbytné prvky efektivní komunikace: 

 Jednoduchost – je nutné se vyhnout příliš odborné terminologii. 

 Metafory, analogie, příklady.  

 Mnohočetné kanály – velká shromáždění, malé schůzky, plakáty, podnikový 

časopis, internet… 

 Opakování – každá myšlenka utkví hluboko pouze tehdy, pokud je slyšena 

mnohokrát. 

 Vedení příkladem – vystupování důležitých lidí v podniku musí být v souladu 

s vizí. 

 Vysvětlování zjevných nesouladů – rozporuplná prohlášení a situace musí být 

okamžitě vysvětleny. 

 Obousměrná komunikace – je potřeba znát i názor a povědomí o vizi řadových 

zaměstnanců a případně způsob komunikace k lepšímu porozumění vize 

upravit.  

7.1.2 2. Etapa - Zavádění nových postupů 

5. Delegování pravomocí zaměstnanců v širokém měřítku 

Posílení pravomocí je potřeba k odstranění bariér, které by bránili zaměstnancům 

v podpoře změn. Například tím, že je původní řídící struktura rozdrobena do velkého 

počtu organizačních jednotek a do mnoha stupňů řízení. Problematičtí nadřízení, kteří 

brání zaměstnancům v iniciativě, by měli být více poučeni o nové vizi. V krajním 
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případě je u řídících pracovníků, kteří nerespektují novou strategii firmy, nutno 

uvažovat o rozvázání jejich pracovního poměru. 

Řízení lidských zdrojů musí být v souladu s vizí, to znamená, že hodnocení 

zaměstnance musí vycházet z jeho příspěvku k naplňování vize. Také řídící informační 

systém musí být transformován, tak aby podporoval změny a dával potřebné informace 

k průběhu inovačního projektu. 

6. Vytváření krátkodobých vítězství 

Krátkodobá vítězství je potřebné plánovat již v začátku projektu. Jsou to v podstatě 

průběžné cíle projetu, které by měli přinášet jasně viditelné a jednoznačné výsledky. 

V malých podnicích nebo organizačních jednotkách je často třeba dosáhnout prvních 

výsledků do 6 měsíců. Ve velkých organizacích je to do 18 měsíců. Účelem ale není 

dosáhnout krátkodobých úspěchů na úkor budoucnosti, ale najít takové milníky, které 

přinesou podporu celému inovačnímu procesu. 

Hlavním cílem prvních šesti kroků procesu je vybudovat takovou sílu, která dokáže 

rozbořit stávající bariéry. Pokud by byl některý z těchto kroků opomenut, může ohrozit 

celý proces. 

7. Využití výsledků a podpora dalších změn 

Zásadní změny trvají velmi dlouho. Zejména ve velkých podnicích. Je třeba dosavadní 

úspěchy přetavit do motivace podstoupit další změny dokud se nové postupy neustálí a 

pevně nezakotví v podnikové kultuře. 

Běhen procesu změny se často zjistí, že je zapotřebí změnit i další, dosud stabilní, 

skutečnosti. Vedoucí pracovníci se musí zaměřit na celkové vedení procesu a delegovat 

řídící pravomoci na co nejnižší úroveň v hierarchii organizace.  

Při nekonzistentním vedení probíhá řada dílčích procesů nezávisle na sobě a odčerpávají 

zbytečně mnoho zdrojů. Je třeba odstranit přebytečné vzájemné vazby (formuláře, 

schvalování, apd.). 

Sedmá fáze podnikové transformace ve složitě provázaných systémech může trvat 

několik let. Typické pro sedmou fázi je zavádění většího množství i malých změn. 

Protože krátkodobých vítězství je třeba a celý proces se tím může lépe prohloubit a 

nastartovat i rozsáhlejší změny. Také je do celého procesu zapojeno více lidí. V průběhu 

této fáze musí vedení podniku neustále udržovat vizi a jasný cíl. Je potřeba nastavit 

řízení a vedení projektů zdola. Nižší články vedení se pak zaměřují na vedení 

jednotlivých projektů. A nezbytnou podmínkou je omezení zbytečných vzájemných 

závislostí, které usnadňují změny. 

 



60 

 

8. Zakotvení nových postupů do podnikové kultury 

„Podniková kultura představuje normy chování a hodnoty sdílené určitou skupinou 

lidí.“ [43] 

Pokud nové postupy nebudou v souladu s kulturou, hrozí návrat do původního stavu. 

Nedostatečné zakotvení nových přístupů do skupinových norem a hodnot může mít za 

následek zničení změn. 

Změny kultury může vyžadovat několik let práce v nových podmínkách. Proto změna 

kultury přichází na řadu až na konci transformačního procesu, ne na jeho začátku. 

Postoje a chování v podniku se mění již v počátečních fázích projektu. Ale až na konci 

celého cyklu změn se většina těchto úprav stává součástí kultury. 

Management se často snaží změnit podnik jen pomocí kroků 5, 6 a 7, to znamená, že 

mají pocit, že většinu změn lze dosáhnout reorganizací a propouštěním. Nebo probíhají 

všechny fáze, ale bez skutečného dokončení. Pro vybudování pevné základny, je nutné 

nevynechat ani jeden z rozmrazovacích kroků 1 až 4.  A bez dotažení procesu (viz krok 

8), nebudou změny všemi akceptovány a tím je velmi složité udržet dosažený stav. 

7.2 POSTUP PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU PODLE 

POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH NOREM ISO  

Dalším možným způsobem, jak zavést změny – neboli možné inovace, nám dává 

zavádění kvality podle norem ISO. Tato disertační práce není zaměřena primárně na 

definování zavádění ISO norem do podniku, spíše se v této problematice bude 

inspirovat v postupu zavádění ISO norem do podniku. Jejich zavádění je totiž chápáno 

jako jedna z možností, jak v podniku něco změnit. ISO normy neboli v plném znění 

International Organization for Standardization je největší světový tvůrce a vydavatel 

mezinárodních norem. Tato organizace tvoří síť národních normalizačních institutů ze 

163 zemí. ISO vyvíjí dobrovolné technické normy, které přidávají hodnotu všem typům 

podnikatelské činnosti.  

Tyto normy mají ustálený postup, jak tyto změny a metodiky zavést do podniku. 

Certifikace je oficiální uznání již zavedeného systému managementu kvality nezávislou 

třetí stranou. Certifikace není vždy vyžadována. Organizace může mít zavedený systém 

managementu kvality, ale nemusí ho mít certifikován. Ve většině případů, je ale 

certifikace vyžadována některými zákazníky. Pro certifikaci se doporučuje kontaktovat 

několik certifikačních orgánů a porovnat jejich nabídky, především z hlediska nákladů 

či dalších podmínek. Důležité je si uvědomit životnost certifikátu. Obvykle se certifikát 

vydává na tři roky s ročními nebo půlročními kontrolami auditorem. V některých 

případech se můžeme setkat i s tzv. předauditem, který v některých případech může být 

velmi užitečný, ale není nutný. Pokud před požádání o certifikaci využijeme služby 
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poradenské organizace, tak nemusíme předaudit využít, protože nám tato organizace 

provede tzv. „závěrečný audit implementace“. Předaudit se doporučuje zejména u 

společností, které budují systém managementu kvality sami [44]. 

Rozhodnutí o používání systému managementu kvality by mělo být strategickým 

rozhodnutím organizace. Implementace by se měla přizpůsobit prostředí organizace, 

měnícími se potřebami, jejími cíly, poskytovanými produkty, používanými procesy a 

velikosti či struktuře organizace [45]. Jednotlivé kroky jsou popsány v následujících 

kapitolách. 

7.2.1 Úvodní jednání s vedením společnosti  

Základem je seznámení se s možnostmi certifikátů, což většinou probíhá s certifikační 

firmou. Výsledkem tohoto prvotního jednání jsou tyto rozhodnutí: 

 zjištění rozsahu certifikace – činnosti, případně provozy, které budou zahrnuty do 

systému  

 informace o dotacích – pokud jsou v daném období k dispozici  

 návrh smlouvy s certifikační firmou 

 pomoc při výběru certifikačního orgánu.  

7.2.2 Vstupní interní audit  

Norma ISO 9000, která obsahuje základní pojmy a principy systému managementu 

kvality, definuje interní audit jako „systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro 

získání důkazu z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž 

jsou splněna kritéria auditu“ [45]. 

Výsledkem interního auditu je: 

 získání maximálních informací o současném stavu řízení společnosti  

 prohlídka budov, provozů  

 převzetí používaných záznamů z hlediska realizace.  

7.2.3  Vstupní školení vedoucích zaměstnanců  

Samozřejmě, stejně jako u jakékoliv změny musí být o všech změnách informován 

v prvé řadě střední management. Musí být srozumitelně a jasně vysvětleno, proč k této 

situaci dochází. Vedoucí pracovníci by měli být motivováni, aby probíhající změny 

nebrzdili, tak aby celý proces zavádění kvality proběhl co nejrychleji a nejefektivněji.  
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Vedení podniku, či zástupci externí poradenské firmy by měli:  

 seznámit vedoucí pracovníky s požadavky normy  

 seznámit je s postupem zavádění systému do praxe  

 určit "Představitele managementu" (zástupce vedení, odpovědného za zavedení a 

udržování systému).  

7.2.4  Zpracování návrhu dokumentace a součinnost při jejím dopracování  

V komentovaném vydání návrhu normy ISO 9001:2008 je dokument definován jako 

„Dokument je jakýkoli druh informace zaznamenaný na jakémkoli (vhodném) médiu, 

který má vztah k procesům a činnostem nebo vztahům v organizaci.“ [47]. 

Norma ISO 9000 definuje, že dokumentace v systému managementu kvality má za úkol 

informovat o souladu činností a zajistit jejich funkčnost [45].  

Obsah dokumentace přispívá  

 k dosažení shody s požadavky zákazníka a ke zlepšování kvality  

 k poskytnutí odpovídajícího školení/výcviku  

 k opakovatelnosti a sledovatelnosti  

 k poskytnutí objektivních důkazů  

 k hodnocení efektivnosti a kontinuity vhodnosti systému managementu kvality. 

[45].  

Organizace má právo si sama stanovit rozsah požadované dokumentace. Typ média, 

který bude organizace k dokumentaci využívat, si taktéž může organizace sama vybrat. 

Ve většině případů je tento výběr omezován velikostí organizace, složitostí procesů a 

produktů, požadavky ze strany zákazníků a nakonec schopnostmi zaměstnanců. Dále je 

podle normy ISO 9001 dovoleno, že dokumentace může mít jakoukoli formu [45]. 

7.2.5 Školení všech zaměstnanců společnosti  

Dalším velmi důležitým krokem je seznámení všech zaměstnanců se zavedeným 

systémem, normou, politikou, cíli, dokumentací a záznamy atd. Je potřeba, aby všichni 

zaměstnanci pochopili tento systém a řídili se podle něho. Bez pochopení a zavedení 

všech postupů do každodenní praxe je celý proces neúčinný a je jen na „papíře“. 

7.2.6  Interní audit  

Pro zjištění, jak celý proces pochopili všichni zaměstnanci a zda se všechny postupy 

staly součástí jejich činnosti, je potřeba provést další interní audit. Tím se zkontroluje 

zavedení systému do praxe a jeho realizace.  



63 

 

7.2.7 Certifikace  

Pokud všechny změny a postupy v podniku odpovídají normám ISO a pokud má podnik 

zájem o certifikát některé z norem ISO dalším krokem je certifikační řízení. 

Před samotnou žádostí o certifikaci je nutné si uvědomit, že musíme mít v provozu 

systém managementu kvality nejlépe už několik měsíců [44]. 

„Certifikovat můžete jen to, co skutečně probíhá. Certifikační orgán necertifikuje „to, 

co by mohlo být.“ [44]. 

Je zřejmé, že společnost se může zaručit za kvalitu služeb, které již poskytuje a má s 

nimi zkušenosti. Pokud se může toto dokázat, může se za to zaručit třetí strana 

certifikací. Bylo by nemožné dávat záruku na něco, o čem si nejsme stoprocentně jisti, 

že to společnost splní. Dávat certifikaci na něco, co bude v budoucnu, se sice může 

splnit, ale také nemusí. Pak by certifikace ztratila svou záruku o kvalitě a spolehlivosti. 

7.3 ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN DLE J. URBANA 

Každá organizace podléhá vývoji, jehož průvodním jevem mohou být i organizační 

změny. Jejich součástí jsou zpravidla i citlivé změny v rozdělení pracovních 

odpovědností, rozhodovacích pravomocí nebo vztazích mezi jednotlivými pracovními 

místy a organizačními útvary. Nenastávají-li tyto změny příliš často, patří k nezbytným 

a žádoucím projevům organizačního vývoje. Jejich řízení by však mělo respektovat 

určitá pravidla. [48] 

7.3.1 Důvody organizačních změn 

Důvody organizačních změn mohou být různé vnitřní i vnější změny. Za vnitřní příčiny 

se většinou považuje růst podniku či jeho klesající ekonomická výkonnost. Mezi vnější 

vlivy se řadí změny v chování konkurentů, nové požadavky zákazníků nebo vliv 

módních řídících trendů, v neposlední řadě se k podstatným důvodům řadí také vliv 

změn legislativních předpisů.  

 Růst podniku 

Nejdůležitějším důvodem organizačních změn je zvětšování velikosti podniku. K 

hlavním cílům reorganizací spojených se stávajícím nebo očekávaným růstem firem 

patří decentralizace rozhodování, vyčlenění nových organizačních úseků a vytváření 

nebo posilování průřezových koordinačních mechanismů. 

 Klesající ekonomická výkonnost 

Důvodem reorganizace může být i pokles zisku firmy či zpomalení jeho růstu, 

neodpovídající růstu prodeje. Klesající výkonnost vede většinou k centralizaci 

rozhodovacích pravomocí s cílem posílit kontrolu, omezit rizika nesprávných 

rozhodnutí a dosáhnout úspor personálních nákladů.  
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Ke změnám organizace dochází i pod vlivem množících se nedostatků stávajícího 

organizačního uspořádání. K jeho častým slabinám patří například nedostatečná 

koordinace, nejasné stanovení či přílišné rozptýlení odpovědností, nejasné priority 

přicházejících od jednotlivých liniových nebo štábních vedoucích apod. 

 Chování konkurentů a zákazníků 

Potřeba změny v podniku může být vyvolána také novými požadavky zákazníků na 

způsoby prodeje či následných služeb. Také konkurence zavádějící nové postupy může 

vyvolat změny v uspořádání podniku. 

 Měnící se manažerské trendy 

Změny občas přicházejí také s novým vedením formy, kterému nevyhovuje současná 

struktura.  Důvodem může být, že změny je potřeba občas provést, aby se zabránilo 

nežádoucí rutině nebo stagnaci vedoucích pracovníků. 

7.3.2 Cíle organizačních změn 

Změny v organizačním uspořádání by měly být vždy opřeny o jasné zdůvodnění – 

diagnózu podnikových problémů organizace a stanovení, do jaké míry jsou tyto 

problémy vyvolány chybami v uspořádání organizace a nikoli jinými důvody.  

Cílů, které změna organizačního uspořádání sleduje, je zpravidla více, tyto cíle by však 

neměly být neslučitelné. Nelze například současně decentralizovat rozhodování a 

výrazně redukovat personální náklady.   

Stanovení cílů organizačních změn by mělo přihlížet i k jejich omezením. Ta mohou být 

nejen ekonomická (související s možností najmout specialisty, kterých by k reorganizaci 

bylo zapotřebí, rozdělit určitou funkci tak, jak by to potřebám organizace vyhovovalo 

nejlépe, vytvořit všechny koordinační pozice, které se zdají být potřebné apod.), 

technologická (daná povahou používaných technologií), ale i personální (související s 

názory současných členů organizace, jejich ochotou ke změnám, schopnostmi apod.). 

7.3.3 Řízení organizačních změn 

K základním úkolům spojeným s řízením organizačních změn patří:  

 stanovit tým, který bude projekt organizačních změn řídit, 

 provést podrobnou analýzu fungování stávající organizace, 

 vytvořit novou podobu organizačního uspořádání překonávající stávající či v 

budoucnu očekávané nedostatky, 

 vytvořit (krátkodobý a dlouhodobý) plán přechodu k nově vytvořenému 

organizačnímu uspořádání,  

 získat pro změny organizace podporu zaměstnanců. 
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Další kroky v podstatě kopírují fáze 2 – 5 v procesu změn (viz kapitola 7.1) Snaha 

zajistit změnám v organizaci široké přijetí a podporu by měla být vzata v úvahu již od 

začátku celého procesu a měli by podle ní být vybírání osoby, které budou celý proces 

řídit. 

7.3.4 Vytvoření řídícího týmu 

Provedení reorganizace je zpravidla časově rozsáhlým projektem. Mají-li všechny její 

kroky proběhnout efektivně, je třeba, aby tento projekt řídil tým složený ze zástupců 

jednotlivých částí podniku, kterých se změny dotknou. V jeho čele by měl stát manažer 

z vyšší úrovně firemního řízení a jedná-li se o široký transformační projekt, pak člen 

vrcholového managementu. 

Důležitým předpokladem úspěšnosti týmu řídícího reorganizaci je i jeho možnost 

pravidelné komunikace s vedením společnosti a jeho podpora.  

7.3.5 Analýza fungování stávající organizace 

Symptomy organizačních problémů mohou být dobře patrné, nemusejí však jasně 

naznačovat nejlepší změny k jejich odstranění. Prvým krokem reorganizace je proto 

analýza stávajícího organizačního uspořádání. Informace je proto třeba získat od 

manažerů a vybraných zaměstnanců i přímo, cestou dotazníků a osobních rozhovorů. 

Provedením rozhovorů s vybranými pracovníky mohou být pověřeni členové 

projektového týmu, ale i přizvaní poradci.  

7.3.6 Plán nové organizace 

Výsledkem tvorby nového organizačního uspořádání by mělo být nové vymezení 

pracovních míst (jejich cílů, povinností a pravomocí) postupující vždy odshora dolů, 

vzájemných vztahů mezi pracovními místy (nadřízenosti a podřízenosti, vzájemné 

spolupráce apod.), nových forem seskupení pracovních pozic pod vedením jednotlivých 

manažerů, případně vymezení nových pracovních postupů a organizačních pravidel 

(směrnic). 

Návrhy změn v této oblasti mohou vést ke zrušení některých částí podniku, ke změnám 

v jejich členství nebo k vytvoření nových týmů. Podobně jako v analytické fázi je i při 

navrhování nové podoby organizace důležité zapojení širokého okruhu pracovníků.  

7.3.7 Dlouhodobý a krátkodobý plán změn 

Časový plán změn je zpravidla vypracován jako krátkodobý a dlouhodobý. Dlouhodobý 

plán odpovídá dlouhodobým cílům organizace a nebere v úvahu osoby, které zastávají 

současná pracovní místa. Je podobou, ke které by se firma měla postupně přibližovat. 
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Krátkodobý plán obsahuje změny, které je možné a nutné provést v průběhu nejbližších 

šesti až dvanácti měsíců. Krátkodobý plán by se však současně měl pokusit odstranit 

nejzávažnější organizační problémy. 

Přechod od krátkodobého k dlouhodobému plánu organizačních změn mohou usnadnit i 

plány rozvoje zaměstnanců a plány následnictví. Předpokládá-li například dlouhodobý 

plán vytvoření divizního uspořádání, může tato příprava zahrnovat trénink manažerů 

zaměřený na rozvoj jejich širších řídících odpovědností.  

7.3.8 Podpora změn 

Získání podpory pro plán změn je nejsložitější částí reorganizace. Nejčastější chybou při 

zavádění změn je představa, že změny navržené na papíře lze zavést řídícím 

rozhodnutím. I nejlepší plán změn organizačního uspořádání je bezcenný, nepodaří-li se 

dosáhnout jeho všeobecného porozumění a podpory. 

U zaměstnanců, kteří nejsou se změnami ztotožněni a jejich podstata a přínos jim uniká, 

klesá loajalita k firmě i důvěra v její vedení. Existuje-li v organizaci proti plánu změn 

široká opozice, bude dosažené zlepšení velmi pravděpodobně omezené, zejména tehdy, 

pochází-li opozice i ze strany manažerů. S výjimkou situací, kdy zavedení změn 

skutečně spěchá, by proto jejich provádění nemělo být jednosměrným procesem. Jejich 

plán by neměl být realizován, dokud v organizaci nevládne široké přesvědčení, že 

plánovaná reorganizace je nezbytná a správná. Odpor ke změnám pramení z běžných 

příčin: z obav ze znehodnocení schopností, ztráty místa, setrvačnosti či spokojenosti se 

stávající situací, neporozumění potřebám změn a jejich nezbytnosti. V některých 

případech může však příčinou být i odlišné hodnocení firemní situace ze strany 

zaměstnanců a jejího vedení. Této skutečnosti by management měl věnovat pozornost: 

hodnocení zaměstnanců mohou být totiž v některých případech přesnější než hodnocení 

manažerská. Rezistence ke změnám se v tomto případě může se stát signálem, že 

navržená změna vyžaduje další prozkoumání. 

K základním metodám posílení důvěry k navrženým změnám patří: 

 Osvěta. Je třeba jasně vysvětlit negativní důsledky, které by pokračování 

současného stavu přineslo a srovnat výkonnost vlastní organizace s konkurencí.  

Cílem je nejenom zlepšit ekonomický výkon, překonat problémy spojené s řízením 

organizace, vyjít vstříc potřebám zákazníků, zkrátit dobu rozhodování v organizaci 

apod., ale i zlepšit vztahy mezi zaměstnanci. 

 Včasná komunikace. Je třeba naplánovat dostatečné množství času a zahrnout do 

ní co největší počet zaměstnanců. Oznámení o chystané reorganizaci není nutné provést 

v již okamžiku, kdy o ní vedení rozhodne. Může být rozumné počkat, až padnou 

rozhodnutí o jejích hlavních cílech, o tom, kdo bude provádět analýzu, jaké metody 
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budou při navrhování plánu nového organizačního uspořádání použity včetně okruhů 

otázek, které budou při průzkumech kladeny. Informace o záměru změn by však neměla 

být odkládána. 

 Podíl na změnách zaměstnancům, kteří budou změnami zasaženi, je vhodné dát 

možnost, se na nich podílet.  

 Kooptování. Důležitému zaměstnanci bránícímu změnám může být poskytnuta 

určitá role při jejich řízení. 

 Odměňování. Při zavádění změn je třeba přezkoumat všechny formy odměňování 

(platy, bonusy, zaměstnanecké benefity, pochvaly, přidělování zajímavých projektů 

apod.) a přizpůsobit je tak, aby změny podpořily. Součástí úprav odměňování může být 

i větší pravomoc organizačních jednotek vytvořit si vlastní systém odměňování, který 

novou podobu a úkoly jednotky nejlépe podpoří. 

Osvěta a komunikace je důležitým nástrojem podpory změn v situaci, kdy odpor k nim 

není velký a lze očekávat, že osoby, kterých se dotknou, budou přístupné racionální 

argumentaci. [48] 
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8 VÝROBKOVÉ A PROCESNÍ INOVACE VE STAVEBNÍM PODNIKU 

Na základě ankety, který jsem provedla v roce 2012 ve firmách, jsem zjistila, že většina 

malých a středních podniků provádí inovace nárazově a nepravidelně – reagují zejména 

na požadavky zákazníků.  

Oslovila jsem asi 50 firem podnikající ve stavebnictví v ČR, a to nejenom firmy 

orientující se na stavební výrobu, ale i na materiálovou výrobu, služby a obchodní 

činnost. Kritériem pro oslovení bylo v první řadě jejich aktivní účast při podávání 

žádostí o grant v Grantové agentuře ČR a Technologické agentuře ČR, teprve posléze 

jsem oslovila ostatní velké a známé firmy podnikající ve stavebnictví v ČR.  

8.1 VÝSLEDKY ANKETY 

Návratnost odpovědí byla překvapující, odpovědělo asi 30 % firem a to ve velmi krátké 

době. Hlavní podnikatelská náplň firem, které odpověděli, je zobrazena v následujícím 

grafu 8-1: 

 

 

Graf 8-1: Zaměření firem [46] 
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Proces inovací je podnikateli vnímán jako rozhodně důležitá součást činnosti jejich 

firmy. Většina firem tvrdí, že mají aktivní zkušenost s procesem inovací (92 % řídících 

pracovníků uvedlo, že provádějí ve své firmě alespoň příležitostné inovace). Zde je ale 

otázka, zda takto neodpovídali pouze proto, že inovace jsou v současné době hodně 

módní téma a jinak v podstatě odpovídat nemohli.  Viz graf 8-2: 

 

 

Graf 8-2: Podporuje vaše firma zavádění inovací do podniku? [46] 

Ale jen asi polovina firem má oddělení (zodpovědnou osobu), která se zabývá vývojem, 

výzkumem nebo inovacemi. A většinou ani nepočítají s tím, že by odpovědnou osobu 

nebo celé oddělení odpovědné za vývoj či sledování vývoje a inovací v oboru zřídilo. 

Viz graf 8-3 Na tuto doplňkovou otázku odpovídali pouze ty firmy, které takou osobu či 

oddělení nemají.  



70 

 

 

Graf 8-3: Plánujete takové oddělení zřídit? [46] 

Výsledek není překvapivý, řízení inovací není jednoduchý proces, systémový přístup 

používají spíše středně velké firmy, výrobně nebo exportně orientované v silně 

konkurenčních odvětvích. Ostatní firmy význam inovací chápou, ale provádí je spíše 

intuitivně – na základě požadavků zákazníků. 

Zajímavé je, ve kterých oblastech firmy inovace zavádí. Převládají inovace v řízení 

firmy a výroby. Výsledky jsou přehledně ukázány v následujícím grafu 8-4: 

 

 

Graf 8-4:  Oblasti, ve kterých firmy inovace zavádí. [46] 
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Pro mě velmi překvapujícím zjištěním bylo, že se firmy téměř vůbec nezajímají 

o efektivitu vložených prostředků do inovací! Při bližším zkoumáním – rozhovory 

s dotčenými pracovníky v konkrétních firmách – považují za úspěšnou inovaci pouze 

například obchodní úspěšnost konkrétního inovovaného výrobku. Ale jestli a za jak 

dlouho se jim vložené zdroje vrátí, už nezjišťují. Myslím si, že v této oblasti je ještě 

u mnohých firem prostor ke zlepšení. Viz graf 8-5: 

 

 

Graf 8-5: Měříte finanční efektivitu vložených prostředků do vývoje nebo inovací? [46] 

 

8.2 VÝZKUM SPOLEČNOSTI CEEC RESEARCH 

Mé šetření je podpořeno také výzkumem, který každé čtvrtletí provádí společnost 

CEEC research ze 118 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými 

představiteli vybraných stavebních společností. Kde v jejich zprávě „Kvartální analýza 

českého stavebnictví Q2/2015“ dospěli téměř ke stejným závěrům. V části jejich 

rozhovorů s řediteli firem z oblasti pozemního stavitelství diskutovali, jak ovlivnila 

předchozí krize schopnost firem inovovat, využívat nové technologie, a jestli už jsou 

zákaznici ochotni připlatit si za kvalitnější materiál, nebo zdali požaduji co nejlevnější 

realizaci stavby bez ohledu na kvalitu. [49] 

Jak vyplývá z výsledků výzkumu, aktuálně má pouze necelá desetina společnosti (7 %) 

zaměstnance, který se výhradně zabývá zjišťováním nových trendů ve stavebnictví. 

V téměř polovině firem (45 %) se touto činnosti zabývají zaměstnanci souběžně s jinou 

prací, a ve zbývající necelé polovině společností nemají výše uvedenou specializaci 

vůbec. Viz graf 8-6: 
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Graf 8-6: Jak v podniku sledujete trendy a inovace na trhu? [zpracování vlastní dle 

podkladů 49] 

 

V případě, že firma má zaměstnance, který se zabývá zjišťováním nových trendů ve 

stavebnictví, potom tento pracovník prezentuje získané informace zbývajícím členům 

firmy zásadně sám (potvrzuje 41 % firem). Ve čtyřech z deseti firem (39 %) jsou do 

společnosti zvaní i zástupci dodavatelů, aby prezentaci novinek zajistili. Naopak až 

pětina firem neřeší a nepodporuje šíření těchto informací o novinkách a trendech 

systematicky.  

 

Graf 8-7: Jak předáváte informace o nových trendech v podniku? [zpracování vlastní dle 

podkladů 49] 
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8.3 PRŮZKUM ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ  

Tento průzkum probíhal nejenom u stavebních firem, ale zaměřil se výhradně na malé a 

střední podniky v celé České republice. Vzhledem k tomu, že podstatná část stavebních 

firem spadá do této kategorie, dá se také přihlížet k výsledkům i tohoto průzkumu. 

Tento průzkum proběhl v roce 2012 na základě žádosti Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se zaměřením na zjištění názorů podnikatelů ze 

segmentu malých a středních podniků (MSP), na oblast inovací a jejich financování.  

V průzkumu se vyjádřilo 514 respondentů z řad malých a středních podniků, tj. 

jednatelů a majitelů firem, a to ze všech regionů České republiky, z oborů výroba, 

obchod a služby. 

Většina firem v rámci segmentu MSP má aktivní zkušenost s procesem inovací (81 % 

majitelů/jednatelů uvedlo, že provádějí ve své firmě alespoň příležitostné inovace). 

Inovace provádí nárazově a nepravidelně (uvádí 58 % firem) – inovacím se věnují, ale 

proces inovací neplánují a neřídí na dlouhodobé bázi. 

Proces inovací je podnikateli vnímán jako rozhodně důležitá součást činnosti jejich 

firmy. Pro 51 % dotázaných majitelů/ jednatelů je inovační proces klíčový pro chod 

společnosti. 

Řízení inovací není jednoduchý proces, systémový přístup používají spíše středně velké 

firmy, výrobně nebo exportně orientované v silně konkurenčních odvětvích. Ostatní 

firmy význam inovací chápou, ale provádí je spíše intuitivně.  

Kritériem, které je nejdůležitější pro řízení procesu inovací jsou požadavky zákazníků. 

Téměř 74 % dotázaných majitelů/jednatelů řídí proces inovací právě podle potřeb 

zákazníků. Dalším kritériem, které má vliv na intenzitu a pravidelnost inovací jsou 

finanční možnosti společnosti (podle finančních možností společnosti řídí proces 

inovací 64 % firem). 

Firmy s historií do 3 let plánují své inovace podle výnosů statisticky významně méně 

než ostatní (na hladině významnosti 99 %). 

Konkrétní inovaci zavedlo za poslední 2 roky 91 % firem. Potvrzuje se, že segment 

středních a malých podniků je hodně dynamický a firmy se inovacím aktivně věnují a 

vidí jejich smysl. Nejčastěji prováděné inovace za poslední 2 roky existence firmy: 

 Inovace služeb (zavedlo 72 % firem) 

 Marketingové inovace (zavedlo 48 % firem) 

 Výrobkové inovace (zavedlo 37 % firem) 
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Tempo inovací setrvá výhledově v následujících 2 letech na stejné úrovni nebo bude 

stagnovat. 

Dominantní formou financování budoucího investičního procesu je financování 

interními zdroji, firmy v rámci financování spoléhají na sebe a své hospodářské 

výsledky. Přesto, že vnímají inovační proces jako důležitou součást podnikání, která jim 

tvoří konkurenční výhodu na trhu, nechtějí se většinou v rámci financování inovací 

zadlužovat. Bankovní úvěr zvažuje jen 19 % firem. 

Tento přístup odpovídá opatrnému přístupu ke změnám, zřejmě ještě jakožto důsledek 

ekonomické krize a problémů se splácením investičních úvěrů nebo úvěrů spojených se 

zaváděním nových postupů a výrobků. Z pohledu řízení rizik firem, je to dobrá zpráva, 

z pohledu dynamiky celé ekonomiky je škoda, že se nevyužívá alternativních zdrojů – 

rizikový kapitál, seed kapitál, burza, finanční investoři, atd. 

Firmy, které uvažují o bankovním úvěru jako jedné z forem financování inovací, by 

tento úvěr čerpaly nejčastěji v horizontu následujících dvou let (47 % firem) – čerpání 

bankovního úvěru je pro firmy důležitým krokem a před jeho čerpáním chtějí mít jasnou 

představu o plánovaných inovacích. Výše bankovního úvěru, který se firmy chystají 

čerpat, je 1 mil. Kč (medián). 

Výsledek průzkumu potvrzuje, že i když firmy do značné míry inovace systematicky 

neplánují, vnímají je jako neoddělitelnou součást svého podnikání, jako reakci na 

potřeby klientů a podmínku pro pokračování v rozvoji své činnosti. Četnost inovací je 

tak v konečném důsledku překvapivě vysoká. [50] 

8.4 VÝROBKOVÉ INOVACE VE FIRMĚ PREFA KOMPOZITY A.S. 

Během získávání dat pro anketu zpracovávanou v kapitole 8.1 byla oslovena firma Prefa 

Kompozity a. s. Jedná se o firmu vyrábějící kompozitní profily. Z nich sestavuje 

výrobky a konstrukce určené především jako součást a příslušenství staveb ve všech 

průmyslových oblastech. Především ve vodním hospodářství, energetice, chemickém a 

dopravním průmyslu. 

Tato firma dlouhodobě spolupracuje s Fakultou stavební na vývoji svých výrobků. Je to 

firma, které inovace nebere jen jako prázdný módní pojem, ale opravdu se touto 

problematikou zabývá komplexně. Již několikrát za své výrobky dostala čestné uznání 

od Asociace inovačního podnikání ČR. Společnost se aktivně podílí na 

spoluřešení mnoha vzdělávacích projektů s cílem propagovat a podporovat technické 

myšlení u dětí předškolního věku a na 1. stupni základních škol.  

Plně se v této firmě ukázaly základní skutečnosti, které vedou obecně k výrobkovým 

novacím. Tím zásadním činitelem je vrcholový management firmy, který nejenom 

inovační myšlení ve firmě podporuje, ale i kreativně vede celou společnost a iniciuje 
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výrobu nových produktů, případně další rozšíření firmy novým směrem. Další důležitou 

složkou pro nastartování vývoje je odezva od zákazníků, která nutí firmu neustále 

inovovat své výrobky, tak aby lépe vyhovovaly trhu. 

Na mou otázku, zda firma nějakým způsobem měří efektivitu nákladů na vývoj a 

inovace, bylo mě sděleno, jako v podstatě v každé firmě, se kterou jsem přišla v rámci 

mého doktorského studia do kontaktu, že jedinou měřitelnou veličinou je velikost 

prodeje daného výrobku a zisk firmy. Podrobněji své náklady firmy neanalyzuje a 

nevyhodnocuje. 

Dále se mapování procesu tvorby produktové inovace věnoval Ing. Miroslav Bartoš, 

který v rámci svého doktorského studia podrobně popsal kroky vedoucí k inovaci 

produktu. Následující schéma obr. 8-1 ukazuje poměrně složitý proces od nápadu po 

uvedení výrobku na trh. Vyznačeny jsou možné způsoby ochrany duševního vlastnictví 

formou patentu, průmyslových a užitných vzorů. Ze schématu vyplývá, že část vlastních 

inovací podniku zůstává pouze neregistrovaným majetkovým právem – obchodním 

tajemstvím. Důvodem je utajení podstaty inovace před možnou konkurencí.  

V případě spolupráce s univerzitami nebo výzkumnými institucemi se inovace většinou 

registruje majetkové právo patentem nebo užitným vzorem. Přínosem pro obě strany je i 

publicita inovací produktu ze strany university v odborných a vědeckých časopisech, 

konferencích. Pro proniknutí výrobku na trh je velmi důležitý marketing produktu a 

činnost obchodního oddělení podniku stavebních hmot. I v této oblasti je navázána 

zpravidla spolupráce s univerzitami a výzkumnými institucemi. 

Popis k obr. 8-1: 

A: Vzájemnou spoluprací podnik od univerzity získává tyto benefity: Zkoušky, analýzy, 

propagace výrobku nebo technologie na vědecké a odborné půdě, z dlouhodobého 

hlediska přínos ze závěrečných prací. 

B: Vzájemnou spoluprací univerzita od podniku získává tyto benefity: Finance, 

konference, náměty na přednášky, možné náměty diplomových a bakalářských prací, 

apod. 

C: Vypracování výrobního postupu, technického listu, dokumentace pro prodej 

(výkresy, návody na použití), získání certifikace, školení obchodníků. 

D: Odůvodnění: Požadované podklady pro zajištění ochrany osobního vlastnictví – 

vznik stručného návodu. 

E: Odůvodnění: Univerzita získává náměty na články, RIV body. 
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Obr. 8-1: Proces od nápadu po uvedení inovace na trh [51] 
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8.5 ZHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A ANKET 

Spojení mezi vědeckým objevem a zajištění praktických výsledků, tj. technologie, je 

klíčem k vytvoření bohatství pro jednotlivce, společnosti a národy. Uvádí se, že 

technologie vytváří polovinu hospodářského růstu vyspělých zemí. [52] Nicméně, 

ukazuje se, že vztah mezi vědeckým objevem a vývojem nových technologií je špatně 

pochopen. 

Na základě provedeného anketního šetření je možné potvrdit hypotézu H1: 

Vyhodnocení přínosů inovací ve stavebních podnicích není v současnosti standardní 

nástroj pro řízení podniku. Protože je známo, že většina firem pohybujících se ve 

stavební praxi o problematice inovací ví, inovace provádí, mají přehled o možnostech 

využít grantů a dotací na podporu inovací, vývoje a výzkumu vyhlašovaných jak 

Českou republikou, tak Evropskou unií, stejně jako firmy pohybující se i v jiných 

oblastech průmyslu. Jen problematiku řízení a měření inovačních procesů stále ještě 

neumí využít k efektivnějšímu řízení firmy. 

V podstatě se dá souhlasit se závěrem jiného výzkumu, zaměřeného na celé 

hospodářství ČR: „Výsledek průzkumu potvrzuje, že i když firmy do značné míry 

inovace systematicky neplánují, vnímají je jako neoddělitelnou součást svého 

podnikání, jako reakci na potřeby klientů a podmínku pro pokračování v rozvoji své 

činnosti. Četnost inovací je tak v konečném důsledku překvapivě vysoká“ [53] 

Výzkumníci a manažeři zjistili, že používání externích znalostí v procesu inovací 

pomáhá udržet konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím posilování inovační 

výkonnosti. Nicméně, je jen málo známo o tom, proč některé firmy používají externí 

zdroje znalostí rozsáhlým způsobem, zatímco jiní je sotva kdy použijí. [54] 
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9 NÁVRH METODIKY PRO ZÁVEDENÍ PROCESNÍ ZMĚNY VE 

STAVEBNÍM PODNIKU 

V návaznosti na výsledky anketního šetření, kdy se potvrdilo, že firmy dostatečně 

nevyužívají inovačního potenciálu a neřídí inovační procesy efektivně, bude navržen 

možný metodický postup pro zavádění procesní inovace do stavebního podniku.  

Zaměření na zavádění procesních změn, je proto, že ty lépe vystihnou specifickou 

činnosti stavebního podniku, který není většinou zaměřen na vývoj nových výrobků, ale 

na organizaci a realizaci stavebních zakázek.  

9.1 ZAVÁDĚNÍ INOVAČNÍCH ZMĚN VE STAVEBNÍM PODNIKU 

Na základě předchozích návrhů zavádění různých změn do podniků je možno najít u 

těchto metodik shodné rysy: 

 U každé procesní inovace musí prvotní popud přijít či být minimálně posvěcen od 

vrcholového vedení firmy nebo od majitele.  

 Vždy následuje rozhodnutí, čeho by se mělo dosáhnout – jaký je cíl či vize 

inovačních změn. 

 Měl by následovat audit současného stavu a na jeho základě navrhnout jakou část 

podniku – výrobku, služby, oddělení – je potřeba ponechat, kterou je nutné 

změnit a kterou je nezbytné zcela zrušit. 

 Mělo by být zjištěno, jaké budou náklady na inovace, jaká se předpokládá 

efektivita a také celková doba potřebná pro zavedení všech těchto změn.  

 Je důležité najít zdroje pro financování všech inovací, a to jak interní, tak i externí. 

Také je výhodné zjistit, zda je možno využít zdrojů z dotační politiky státu nebo 

Evropské unie. 

 Nedílnou součástí všech inovací musí být neustálá osvěta, přesvědčování a 

motivování všech zaměstnanců podniku. Bez jejich pomoci a víry nejsou změny 

vůbec možné. 

 Je zcela nezbytné naplánovat postupné malé vítězství. Neboli částečné úspěchy, 

které motivují zaměstnance k dalším změnám. Samozřejmě je také potřeba dodat 

jejich nadšení také odpovídající benefity – zvýšení platu, prémie, odměny, 

povýšení, atd. 

 Je nutné zakotvit všechny inovace v každodenní praxi v podniku. To znamená 

nastavit všechny procesy, organizační systém, systém odměňování, zjišťování 

efektivnosti společnosti na nový stav. 
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 A co je nejdůležitější – donutit zaměstnance, aby uvažovali už jenom v systému, 

že nic není neměnné, že je potřeba, aby se podnik (výrobní řady, procesy, 

organizační struktura, atd.) neustále vyvíjel a přizpůsoboval se situaci na trhu. 

Byla by chyba dosáhnout pocitu, že inovace byla zavedena a usnout na 

vavřínech. 

9.2 NÁVRH METODICKÉHO POSTUPU  

Při jakékoliv inovační změně je potřeba v prvé řadě definovat cíl, vizi podniku. 

Samozřejmě jiný cíl a částečně odlišný postup bude v podniku, který je v konkurzním 

řízení, v dlouhodobé platební neschopnosti, v krátkodobém úbytku zakázek, stabilním, 

ale stagnujícím podniku či jen v podniku, kde např. nové vedení má zájem na zvýšení 

ziskovosti, efektivity nebo o průnik na nové trhy. 

Na základě rešerší možných řešení nastavení změn v podniku podrobněji popsané 

v kapitole 7, se ve své práci zaměřím na návrh metodiky pro zavádění inovačních 

procesních změn ve stavebním podniku dlouhodobě nestabilním. To znamená u firmy, 

kde jsou možné pouze dva scénáře vývoje – buď zrušení podniku, nebo jeho opětovné 

zařazení se na stavební trh – stabilizace, rozvoj a zefektivnění všech procesů v podniku. 

Jedná se o procesní radikální inovaci. Taková změna by měla probíhat následujícím 

způsobem: 

1. Rozhodnutí majitel (společníků) o reálném znovuvzkříšení podniku. Majitelé 

musí vidět v zachování podniku potenciál a možné konkurenční výhody. Nemělo 

by se trvat na sanování podniku jen kvůli sentimentalitě majitelů. Což bývá 

nejčastěji u majitelů zakladatelů, kdy firmu vidí jako svoje dítě, kterému obětovali 

spoustu času a zájmu a nejsou schopni reálného zhodnocení jeho možností.  

2. Vnitřní audit společnosti. Zařazení podniku na stavebním trhu. Zjištění silných částí 

podniku, například vlastnictví konkurenční výhody díky různým certifikátům, 

ověřeních metodik pro speciální měření v terénu, zkušeným zaměstnancům, 

speciálním strojům. Samozřejmě také definování slabých stránek – například 

přezaměstnanosti v určitých částech podniku, analýzou ztrátových zakázek, 

analýzou neschopnosti získat nové zakázky, atd.  

3. Návrh dalšího směřování podniku. Například zaměření se pouze na jednu 

specifickou část trhu, či expandovat na jiné trhy, atd. To znamená definovat vizi 

směřování podniku. Zde mohou být využity některé metody pro iniciaci inovací, 

které jsou podrobněji popsány v kapitole 4.3. 

4. Jednání s věřiteli o sanaci jejich pohledávek. Navržení plánu odkupu pohledávek 

například navýšením základního jmění podniku, prodeje části podniku, přizváním 
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nových společníků, navýšením bankovního úvěru, atd. Tak zjistíme, zda je vůbec 

možné celou změnu uskutečnit.  

5. Návrh postupu procesních inovací. Celý proces radikální proměny by měl být co 

nejkratší. Podle odborníků by neměl být delší než půl roku. To je doba, po které je 

jasně vidět, zda probíhající změny vedou k východisku a ke zlepšení situace. Další 

období by mělo být potřeba pouze ke stabilizaci a k upevnění změn. 

6. Změna v organizační struktuře podniku. Přehodnocení potřebnosti jednotlivých 

pracovníků, nastavení jejich odpovědnosti a součinnosti s jinými. Zrušení nebo 

zavedení nových částí organizace. U stavebních firem se jako nejefektivnější model 

fungování podniku pro menší nebo středně velké podniky přiklání stavební praxe 

k zavedení projektového řízení zakázek – takže to vede k zavedení projektových 

skupin. To vede k lepšímu sledování zakázek, nastavení pracovních skupin. V této 

fázi je velmi důležité definovat, které činnosti se budou vykonávat centrálně a které 

budou v pravomoci jednotlivých projektových skupin. Odborníky je doporučeno 

využít maticové či pseudomaticové organizační struktury[55]. Podrobněji se dané 

problematice věnuji v kapitole 7.3 

7. Nastavení jednoduchých kontrolních mechanismů. Pro vrcholové vedení je 

potřeba mít neustále pod kontrolou celé fungování podniku a jeho změn. Existuje 

soustu různých ukazatelů pro analýzu podniku, ale pro srozumitelné kontrolování 

pochodů v podniku jich není tolik potřeba. Celý systém by měl být co 

nejpřehlednější. Ideálně formou tabulek a grafů, ale jen pro několik důležitých 

ukazatelů. 

Samozřejmě, že základ všech analýz musí začínat v účetnictví, zejména v jejich 

účetních výkazech – Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty. Správně nastavený 

informační systém musí umožnit jejich sledování nejen v roční periodicitě, ale lépe 

i v měsíčním či čtvrtletním období. 

Následně je důležité i pro jednotlivé spolumajitele podniku vyčíslit jednotlivé 

ukazatele za celý podnik i v členění po jednotlivých úsecích a porovnat plánované 

hodnoty se skutečnými. Je potřeba sledovat ukazatele, které vykazují zápornou 

odchylku. A popřípadě přijmout správná opatření. Návrh takové tabulky 

s vybranými ukazateli je pak viz tab. 9-1: 
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Tab. 9-1: Hodnocení vybraných ukazatelů [vlastní] 

 

Tyto ukazatele je možné vyčíslit až po navržení celkového plánu obratu podniku, 

správních a výrobních režijních nákladů. V ideálním případě je navržení všech veličin 

po měsících. Myslím, že ve stavební firmě, které má zakázky nasmlouvané i na několik 

let dopředu, to není nemožné.  Na tomto základě pak lze pak naplánovat výkonnost 

jednotlivých částí podniku. Návrh možné tabulky viz tab. 9-2: 

Pro nastavení skladby celkových nákladů a výnosů pro podnik a jeho části, je nutné vše 

sledovat i na jednotlivých zakázkách a projektech a následně porovnat jejich skutečnou 

rentabilitu s plánem. Viz tab. 9-3: 
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Tab. 9-2: Celkový plán roku 20xx [vlastní] 

 

 

Tab. 9-3: Vyhodnocení ročního plánu [vlastní] 
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Normovatelné náklady na stavebních zakázkách je celkem snadné plánovat i 

kontrolovat. Složitější je však řídit režijní náklady, jak výrobní, ale spíše správní. Je 

potřeba co nejvíce správních režií přiřadit k jednotlivým zakázkám, například je vhodné 

sledovat úroky z  úvěrů pro konkrétní zakázku. Nebo lépe definovat právní poradenství, 

pojištění jak vybavení tak zaměstnanců, odpisy a reklamu a inzerci pro jednotlivé úseky 

podniku.  Samozřejmě, že veškeré navržené tabulky je nutné pro konkrétní podnik 

upravit podle velikosti, zaměření nebo také podle vlastnictví strojů a vybavení podniku. 

Návrh možné přehledné tabulky viz tab. 9-4: 
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Tab. 9-4: Režie společnosti – plán a skutečnost [vlastní] 
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Pro vrcholové řízení podniku je nezbytné neustále sledovat průběh prostavěnosti a 

zásoby práce na jednotlivých zakázkách. Pro další plánování nasazení strojů a lidí je 

také nutné mít přehled o nových smlouvách a dodatcích. Viz tab. 9-5: 

 

 

Tab. 9-5: Zásoba práce [vlastní] 

Další možné analýzy a informace potřebné pro kvalitnější řízení podniku a jednotlivých 

zakázek jsou například informace o jednotlivých závazcích a pohledávkách 

s podrobnějším sledováním jejich lhůt splatnosti (viz tab. 9-6), o rozsahu a čerpání 

cizích zdrojů (viz tab. 9-7) a také je důležité pro vrcholový management podniku mít 

neustálý přehled o sledování nasazení a výnosnosti jednotlivých pracovních strojů a 

automobilů (viz tab. 9-8). 
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Tab. 9-6: Pohledávky a závazky [vlastní] 
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Tab. 9-7: Přístup k úvěrům [vlastní] 
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Tab. 9-8: Náklady a výnosy vozového parku [vlastní] 

 

 

Ve firmě je podstatné také nastavit základní mechanismu pro rozdělování a sledování 

práce a zakázek jednotlivým osobám. To je nezbytné kvůli nastavení osobní 

zodpovědnosti řídících pracovníků projektů a dalších zainteresovaných osob.  Je dobré 

vytvořit formulář, ve kterém je zakázka definována a to včetně plánovaných celkových 

nákladů a výnosů a také s nastavením osobních benefitů pro vedoucího projektu. Je 

důležité nejenom sledovat finanční toky a rentabilitu jednotlivých zakázek, ale i 

možných rizik a návrhů na jejich řešení. To znamená, zda dané riziko převedeme na 

třetí osobu či za něj bude odpovídat firma. Vše je pro přehlednost dobré ztvrdit 

podpisem vrcholového vedení.  Možný formulář viz tab. 9-9 a tab. 9-10: 
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Tab. 9-9: Příkaz generálního ředitele [vlastní] 
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Tab. 9-10: Rizika zakázky [vlastní] 
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8. Práce s lidmi. V průběhu všech změn je neustále potřeba vše vysvětlovat 

zaměstnancům, je potřeba je motivovat k přijmutí změn. Jinak hrozí odchod 

klíčových zaměstnanců či jejich bojkot změn. To může celý proces zavádění 

inovací výrazně zpomalit nebo dokonce zastavit. Je nutné nastavit celý systém tak, 

aby se osobní invence, aktivita a samovzdělávání stalo pro zaměstnance výhodou. 

Aktivitu zaměstnanců je možné povzbudit správným a průhledným nastavením 

systému odměňování a benefitů.  

9. Zakotvení změn v podniku. Celý nový systém musí být přijat všemi zaměstnanci 

podniku, od vrcholového vedení, přes střední management až k poslednímu 

dělníkovi na stavbě, protože jinak hrozí zpomalení zavádění změn a tím i 

zpomalení využití potenciálu firmy.  

10. Návrh neustálých vylepšování podniku. Například formou osobní invence 

jednotlivých zaměstnanců, nastavení další vize podniku, atd. Celý systém musí být 

neustále vylepšován, ale ne za cenu nepochopení ze strany investorů i zaměstnanců. 

Každý nový krok musí být konzultován s vrcholovým managementem a postupně 

zaveden do každodenního života v podniku. 
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10 OVĚŘENÍ METODICKÉHO POSTUPU NA STAVEBNÍM PODNIKU 

10.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI 

Metodický postup navržený v kapitole 9.2 bude ověřen na průběhu reorganizace 

stavební společnosti TSS Grade a.s. – Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.  

Tato společnost na slovenském trhu působí od roku 1990. Začátky společnosti jsou 

charakteristické svářením kolejnic a výhybek pro železniční a tramvajové tratě a 

spoluprací s ŽSR na rekonstrukcích železničních tratí i vlečkových kolejí. Od roku 2001 

byla Trnavská stavebná spoločnosť postupně certifikovaná v systémech řízení kvality, 

environmentu a bezpečnosti. V roce 2007 se uskutečnila transformace na integrovaný 

systém řízení. V roce 2008 společnost změnil strategické směřování, doplnil 

mechanizačně-strojní vybavení a upevnil svoji pozici v konkurenčním prostředí. 

Postupně společnost zavedla tyto certifikáty a oprávnění: 

STN EN ISO 9001: 2009 – Systém řízení kvality 

STN EN ISO 14001: 2005 – Systém environmentálního řízení  

STN OHSAS 18001: 2009 – Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ISO 3834 Sváření certifikát 

Oprávnění na nedestruktivní zkoušení dráhových ocelových konstrukcí 

Oprávnění na vykonávání montáží, rekonstrukcí 

Oprávnění na sváření kolejnic 

EWF – EN ISO 3834-2 

V roce 2012 byla situace v řízení společnosti již neúnosná. Po předchozích plodných 

letech, ve kterých byly získány velké státní zakázky, se nepodařilo vedení společnosti 

na tyto úspěch navázat a v probíhající hospodářské krizi nebyla společnost schopná 

získat nové zakázky. Proto na přelomu let 2012/2013 dochází ke vstupu nových 

investorů. Společnost se z rodinně řízeného podniku stala jednou z položek portfolia 

velkého investora. 100% vlastníkem společnosti byl v roce 2012 SANUS real s.r.o. 

TSS Grade a. s. se dostala v roce 2012 do nepříznivé kondice, což nebyla chyba jen 

bývalého managementu, ale byl to hlavně důsledek celkového stavu v stavebnictví na 

Slovensku, v Česku, Polsku a Maďarsku,  kde se společnost pohybovala. Logickým 

důsledkem toho bylo, že došlo k majetkovým přesunům v TSS Grade a. s. Nastal 

moment, kdy se filozofie a směřování nových vlastníků neztotožňovala s představami 

bývalého vedení. Z tohoto důvodu došlo k odchodu významných manažerů z vedení 

společnosti.  

Ve své práci se zaměřím na tuto etapu v historii společnosti a na ní se pokusím ověřit 

svůj metodický postup. V současné době je společnost již plně stabilizována, dochází 

jen k drobným úpravám řízení a neustálým vylepšováním již fungujícího stavu.  
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TSS Grade a.s. je stavební společnost s celoslovenskou působností. Zaměřuje se na 

dopravní, pozemní i inženýrské projekty, dále také komplexní rekonstrukcí kolejí a 

zabezpečuje řadu specializovaných služeb, mezi které patří [56]: 

 sváření 

 regenerace srdcovek a jazyků výhybek navařováním 

 zhotovování prefabrikovaných a ambulantních LIS  

 diagnostika kolejí 

 zkušební laboratoře 

 pronájem stavebních strojů 

10.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Název: TSS GRADE, a.s. 

Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava 

Představenstvo: Ing. et Ing. Dušan Chovanec – předseda 

představenstva a  generální ředitel 

  Ing. Marek Chroma – člen představenstva 

 JUDr. Ivan Pohanka – člen představenstva   

Dozorčí rada: JUDr. Igor Zelník – předseda dozorčí rady 

 Ing. Jaroslav Martiš – člen dozorčí rady 

 Juraj Cabadaj – člen dozorčí rady 

Základní ukazatele: 

(v EUR) stav k 31. 12. 
2010 

stav k 31. 12. 
2011 

stav k 31. 12. 
2012 

Základní jmění             1 764 190                 6 000 120                6 000 120     

Vlastní jmění             8 906 173               10 757 959     - 5 979 538     

Výroba           78 475 614               79 611 190              27 439 163     

Zákonný rezervní 
fond 

               352 838                    352 838                   600 012     

Tab. 10-1: Základní ekonomické ukazatele [57] 
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10.3 OVĚŘENÍ METODICKÉHO POSTUPU NA SPOLEČNOSTI TSS 

GRADE A.S. 

10.3.1 Rozhodnutí majitel (společníků) o reálném znovuvzkříšení podniku. 

Pro lepší pochopení investora o rozhodnutí zachránit a restrukturalizovat danou stavební 

společnost je nutné znát ekonomickou situaci celého hospodářství Slovenské republiky 

v daném období s podrobnějším respektováním stavebního trhu. 

Hospodářská situace na slovenském trhu 

V období od roku 2008 se na trhu začala projevovat rozsáhlá celosvětová hospodářská 

krize. Což je vidět také na následujícím grafu vývoje HDP na Slovensku. Vzhledem ke 

specifiku stavebních zakázek se krize projevila propadem objemu zakázek ve 

stavebnictví reálně až v roce 2009.  

 

Graf 10-1: Reálný růst HDP [58] 

Stavebnictví je v každé zemi považované za velmi důležité odvětví národního 

hospodářství. Je základním indikátorem a motorem ekonomického růstu a kondice 

celého státu. Ve Slovenské republice se podíl stavebnictví na HDP dlouhodobě mírně 

snižuje. V sledovaných letech představovala okolo 7 % HDP. Viz následující tabulka a 

graf: 
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Tab. 10-2:  Podíl vybraných odvětví na tvorbě hrubého domácího produktu [59] 

 

Graf 10-2: Podíl odvětví na tvorbě HDP v roce 2013 [59] 
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Situace ve stavebním trhu 2006 – 2013 

Situace na stavebním trhu až do roku 2008 – tzn. do nástupu celosvětové hospodářské 

krize, byla pro podniky optimistická. Neustále se navyšovala stavební výroba. Pro 

podniky nebylo těžké získat nové zakázky a tím nebyly tak nuceny přemýšlet o 

efektivitě výroby, kontrole investic a inovačních změnách. Vše se změnilo po roce 

2008, začalo období úspor a omezení. Ve velké míře se tady projevily také úpory na 

úrovni státu. Kdy se výrazně snížily investice státu do rozvoje infrastruktury. Teprve 

v současné době se pomalu začíná stavebnictví odrážet ode dna a začíná se projevovat 

ekonomický růst i v oblasti stavebních investic. Vývoj stavební produkce můžete vidět 

na následujícím obrázku: 

 
Graf 10-3: Vývoj stavební produkce od roku 2000 [59] 

 

Samozřejmě s tímto vývojem se snižovaly i počty osob zaměstnaných ve stavebnictví. 

Ale i přes jejich podstatný úbytek dochází také ke snižování produktivity zaměstnanců. 

Produktivita práce ve sledované období klesá každý rok přibližně o 3 %. Viz následující 

tabulka 10-3: 
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 Tab. 10-3: Průměrný počet zaměstnanců a produktivita práce [59] 

 
 

Samozřejmě, že upadající stavební výroba měla za následek také postupnou úpravu 

průměrných platů v tomto sektoru hospodářství. Platy sice v průměru rostly, ale jen 

velmi zvolna. Viz tab. 10-4: 

 

 

Tab. 10-4: Průměrný měsíční plat ve stavebnictví v eurech [59] 
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V následující tabulce je zřejmé, že v objemu výroby železničních staveb, které jsou pro 

TSS Grade a. s. klíčové, nastal velký pokles již v roce 2011, kdy byl celkový objem 

224,63 mil. Euro, v roce 2010 byl o téměř 30 mil. Euro vyšší (253,2 mil. Euro). 

Opětovný růst objemu výroby nastal až v roce 2013.  

 

Tab. 10-5: Vývoj objemu produkce 2011 - 2013 [59] 
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Důvody pro investici 

Podnik se díky hospodářské krizi a situaci ve stavebnictví v daném období ocitl na 

pokraji krachu. Velké získané zakázky v minulosti ukázaly na nedostatky v řízení 

společnosti. To a omezení vypisování velkých státních zakázek v roce 2011 vedlo k 

obrovskému propadu v objemech prací a tím k platební neschopnosti. TSS Grade, ale 

měla silné základy – zkušenosti s železničními zakázkami, vyškolené pracovníky, 

ověřené postupy, vlastnila specializované stroje a zařízení. Pro potenciální investory 

byla tato situace v podstatě příznivá, protože se díky krizi cena společnosti výrazně 

snížila. Do hry vstoupil silný zájemce s volnými finančními prostředky, který viděl ve 

společnosti velký potenciál.  

10.3.2 Vnitřní audit společnosti 

Pro každého investora vstupujícího do firmy je nezbytné poznat veškeré silné i slabé 

stránky podniku. Dlouhodobé zaměření firmy na výstavbu železniční dopravní 

infrastruktury na poměrně malém slovenském trhu přináší své výhody a nevýhody. 

Mezi základní silné stránky byla historie a zkušenosti firmy. Jednalo se o etablovanou 

společnost, působící na stavebním trhu od roku 1990, se zkušenými zaměstnanci. 

Poměrně velkou výhodu představovalo široké strojní zázemí firmy pro specializované 

práce na železnici. V nedávné minulosti firma zavedla systém řízení kvality ISO, měla 

za sebou úspěšně dokončené zakázky. V popisované době byla společnost jedinou 

organizací, která disponovala uvedenými certifikáty, oprávněními a systémy řízení na 

úseku železničního stavitelství, což představuje zásadní konkurenční výhodu pro 

podnikání v železničním stavitelství. Podnik působí na trhu v oblasti dopravních, 

pozemních a inženýrských staveb, se zaměřením na oblast sváření, regenerace srdcovek 

a jazyků výhybek jejich navařováním, diagnostikou, zhotovováním prefabrikovaných a 

ambulantních LIS (lepené izolované styky), zhodnocováním stavebního odpadu a 

zkušební laboratoře pro dynamické a statické zkoušky.  

Cílovou skupinou jeho zákazníků jsou hlavně slovenské železnice ŽSR, polské 

železnice PKP, České dráhy, různé výrobní závody s železničními vlečkami a železniční 

překladiště respektive jejich dodavatelé. Společnost disponuje širokým spektrem 

výrobních kapacit, nejen personálních, ale i množstvím železničních a stavebních strojů 

a zařízení. 

Do vypuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize dosahovala společnost růst a 

upevňoval si svoji pozici na domácím trhu a také se snažila rozšiřovat svoje aktivity i na 

zahraničních trzích. Společnost v roce 2011 patřila mezi 7 největších stavebních firem 

na Slovensku, s tím že jako jediná na domácím trhu technologicky pokrývala všechny 

typické železniční postupy potřebné při údržbě a výstavbě železnic. 
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V rámci těchto činností využívala především úzce specializovanou odbornost řídících a 

výrobních pracovníků společnosti, speciální mechanizmy pro železniční činnost, ale i 

recyklační linku.  

Společnost byla kapacitně dimenzovaná na uskutečňování komplexních rekonstrukcí 

kolejových tratí v délce cca 150 km ročně. 

Nejpodstatnější slabými stránkami firmy byl management firmy, který nebyl schopný 

reagovat na razantně se měnící ekonomiku a nastupující krizi. Firma se dostala do silné 

platební neschopnosti, a to i přes velmi silné roky 2010 a 2011, kdy objem tržeb vzrostl 

více než dvojnásobně. To je možné vidět na následujícím obrázku 10-4. V neposlední 

míře se na CF firmy projevila hospodářská krize nedobytnými pohledávkami od 

odběratelů.  

Nevyhnutelným předpokladem zachování výroby podniku je, vzhledem k jeho špatné 

finanční situaci, úspěšná restrukturalizace závazků, a to tak, aby byl podnik schopen 

hradit nejen všechny náklady spojené s provozem podniku, ale také svoje závazky ve 

vztahu k věřitelům.  

 

 

Graf 10-4: Vývoj objemu tržeb [57] 
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Podrobnější přehled o ekonomické situaci firmy je možno zjistit z porovnání a analýzy 

jednotlivých ekonomických ukazatelů: 

Základní ekonomické výsledky 

(v tis. Eur) 2009 % 
změna 

2010 % 
změna 

2011 % 
změna 

2012 

Celkový obrat 39 076 100,83% 78 476 1,45% 79 611 -65,5% 27 439 

Tržby z 
vlastních 
výkonů 

 
38 175 

 
105,74% 

 
78 541 

 
1,88% 

 
80 018 

 
-65,8% 

 
27 366 
 

Subdodávky 4 672 677,48% 36 324 5,72% 38 401 -64,4% 13 658 

Výrobní 
spotřeba 

30 112 116,94% 65 325 5,46% 68 891 -53,3% 32 151 
 

Náklady 37 469 102,92% 76 031 14,33% 86 925 -45,5% 47 374 

Služby 23 907 100,38% 47 906 13,58% 54 413 -53,8% 25 149 

Osobní 
náklady 

5 181 19,65% 6 199 27,81% 7 923 -31,9% 5 397 
     

Rentabilita 
výnosů 

9,68% -36,36% 6,16% -91,1% 0,55%  -61% 

Tab. 10-6: Přehled ekonomických ukazatelů [57] 

 

Dle základních ekonomických ukazatelů je zřejmé, že nárůst objemu prací v letech 2010 

a 2011 byl pokryt zvýšenými subdodávkami. Nekvalitní řízení se projevilo zejména 

v rentabilitě výnosů, která byla v roce 2011 pouze 0,55 %. 

Co se týká produktivity práce, v porovnání s průměrem v celém státu, je dobrá. V letech 

2009 a 2010 vrostla díky nárůstu objemu zakázek. V roce 2012 ale zaznamenala velký 

pokles o 61 %. Bylo to způsobeno hlavně úbytkem zakázek. To se také odrazilo na 

změně skladby a počtu zaměstnanců, viz tabulka 10-7: 

 

Rok  2008 2009 2010 2011 2012 

průměrný počet 
zaměstnanců 

195 264 298 306 263 

z toho THP pracovníci 64 94 114 102 96 

Produktivita práce v 
EUR (bez subdodávek) 

101 872    98 271    141 420    134 675    52 400    

Tab. 10-7: Počty zaměstnanců a produktivita [57] 
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10.3.3 Návrh dalšího směřování podniku. 

V tomto bodu se předpokládá navržení VIZE dalšího směřování podniku. Prvotní a 

základní myšlenkou v krizovém období bylo udržení společnosti na trhu, jeho 

restrukturalizace a stabilizace. Základem bylo modernizovat management podniku, 

nastavit základní kontrolní mechanizmy pro kvalitní řízení zakázek i celé firmy. 

Vzhledem k dobrému vývoji podniku v předkrizovém období nebylo nutné měnit náplň 

a směřování podniku. Pro firmu bylo klíčové udržet si postavení na trhu.  

Jak už bylo uvedené v předchozí kapitole, společnost se zaměřovala především na velké 

projekty na úseku železničního stavitelství, přičemž patřila mezi hlavní hráče na tomto 

trhu.  

Udržení největších odběratelů ale i dodavatelů je proto pro jeho další výkon 

podnikatelské činnosti klíčové. Jde o předpoklad, který má přímý vliv na splnění 

respektive nesplnění obchodního plánu. Pokud vycházíme z tohoto předpokladu, má 

společnost eminentní zájem, aby jeho hlavní dodavatelé, kteří byli zároveň největšími 

věřiteli, byli ekonomicky stabilní, a bez problémů plnili svoje splatné závazky, což bude 

vést k tomu, že i TSS Grade a.s. bude plnit svoje závazky vůči svým odběratelům. 

Dalším podstatným bodem pro zabezpečení kontinuální výroby bylo zamezení odchodu 

klíčových zaměstnanců s potřebnými praktickými i teoretickými zkušenostmi. Z důvodu 

velmi specifické orientace společnosti je proto nezbytné, aby byli tito zaměstnanci 

ovlivněni problémy firmy co nejméně.   

Až v pozdějším období se předpokládalo navržení dalšího možného rozvoje společnosti. 

Během konzultací s ředitelem společnosti byly některé z jeho dalších vizí nastíněny. 

Více o této problematice bude popsáno v bodě 10.3.10. 

10.3.4 Jednání s věřiteli o sanaci jejich pohledávek. 

Rozhodnutí o způsobu řešení finanční nestability podniku závisí na spoustě 

proměnných. Samozřejmě, že management podniku má více možností. Vše ale nejvíce 

záleží na ochotě věřitelů dohodnout se na obousměrně nejlepší variantě.  

Jako možnost se nabízí například kapitalizace pohledávek, prodej podniku silnému 

investorovi, vyhlášení konkurzu či restrukturalizace podniku. 

Vzhledem k vnějším okolnostem (zejména špatná dostupnost úvěrů, finanční možnosti 

akcionáře, situace na slovenském stavebním trhu) bylo o restrukturalizaci závazků 

rozhodnuto jako o nejschůdnější variantě. Její podstatou je částečné odpuštění závazků a 

prodloužení doby splatnosti zůstávajících části závazků. 

Metoda kapitalizace v této době nepřicházela v úvahu, protože neexistoval žádný vážný 

zájemce z řad věřitelů, který by byl ochotný vyměnit svoje pohledávky za akcionářskou 
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účast v rámci společnosti TSS Grade a. s. Podobně nepřicházely v úvahu také možnosti 

prodeje podniku nebo jeho části, protože nebyly známé žádné signály o možných 

investorech. 

V úvahu přicházely pouze možnosti restrukturalizace závazků nebo konkurz 

společnosti. Jejich společným znakem je snaha o uspokojení věřitelů v co nejvyšší míře. 

Základním rozdílem je možnost zachování provozu podniku. Účelem restrukturalizace 

je zachování podstatné části provozu podniku za předpokladu většího rozsahu 

uspokojení věřitelů než v případě, že by byl na jeho majetek vyhlášený konkurz. 

Konkurz je většinou rychlou a efektivní likvidací podniku, která sice připouští možnost 

zachování provozu, ale většinou jde o výjimku s tím, že tento provoz má určité 

omezení. Přičemž největším omezením je většinou nedostatek hotovosti potřebné 

k zabezpečení řádného chodu podniku, protože získání úvěru je přímo nemožné. Dalším 

problémem je také to, že podnik v konkurzu je většinou automaticky vyloučený 

z veřejných soutěží, které tvoří jeho hlavní zdroj zakázek. Vzhledem k tomu se dá 

předpokládat, že výtěžek z prodeje majetku podniku, s přihlédnutím na náklady 

související se správou majetku a s jeho zpeněžováním v konkurzu, by byl podstatně 

nižší jako výnosy „vyprodukované“ v průběhu restrukturalizace. Nehledě na další 

příznivé efekty pro věřitele, kteří představují v drtivé většině stálé obchodní partnery, 

kteří budou po úspěšné restrukturalizaci přímo profitovat na jeho dalším fungování.  

Vzhledem k předchozím důvodům bylo rozhodnuto o restrukturalizaci společnosti, 

výsledkem které byla dohoda se všemi věřiteli podle zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o 

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení 

účinnom ku dňu zhotovenia reštrukturalizačníno plánu.  

Podle tohoto zákona musí mít věřitelé se stejnými právy při rozhodování o 

restrukturalizaci podniku stejné postavení. Přičemž postavení věřitelů se určuje podle 

toho, jak zákon umožňuje naložit s určitými typy věřitelských pohledávek a i podle 

porovnání ekonomického postavení a zájmů věřitelů. Tento zákon zakazuje 

diferencovaný přístup v rámci věřitelských skupin, čímž by mohlo dojít ke zvýhodnění 

či znevýhodnění některých věřitelů. 

TSS Grade a. s. měla celkové závazky 32 mil. eur z toho celkem 23 mil. eur po lhůtě 

splatnosti a zároveň celkem asi 32 mil. eur pohledávek a z toho 9,5 mil. eur po lhůtě 

splatnosti. Mezi největší věřitele patřili zejména společnosti DT Nové Mesto, dodavatel 

výhybek, Slovenská sporiteľňa, OHL ŽS a. s., dále společnost KDS – Koľajové a 

dopravné stavby. [60] 

Pro účely restrukturalizace firmy TSS Grade a. s. byli věřitelé z právního postavení a 

ekonomických zájmů rozdělení na zabezpečené, podmíněně zabezpečené a 



104 

 

nezabezpečené věřitele, věřitele z podřízených pohledávek, smluvních pokut a věřitele, 

kteří jsou spříznění s dlužníkem. 

Mezi zabezpečené věřitele se řadí takový osoby, které mají na zabezpečení svých 

pohledávek zřízené zabezpečovací práva (např. zádržné), které se vážou na majetek 

dlužníka.  

Podmíněně zabezpečení věřitelé jsou osoby, kterým vznikly pohledávky vůči 

dlužníkovi po zahájení restrukturalizačního plánu z důvodu, že za dlužníka budou plnit 

jeho závazky, které vznikly před započetím restrukturalizace. Jedná se především o 

ručitele. Takový věřitelé se přihlásili tři. 

Zabezpečených věřitelů se přihlásilo pět. V rámci restrukturalizačního řízení bylo 

dohodnuto, že tyto pohledávky budou vyplácené jen v určitě míře (15 %) a jejich 

splácení bude rozložené do 8 rovnoměrných čtvrtletních splátek. [61] 

Mezi nezabezpečené věřitele patří především zaměstnanci podniku, kteří mají či měli 

uzavřené pracovní smlouvy, na základě kterých vznikla těmto zaměstnancům 

pohledávka z důvodu neuhrazené mzdy za měsíc srpen 2012. Zaměstnanci představují 

specifickou věřitelskou skupinu, u které je hlavním motivem maximální možné 

uspokojen svých pohledávek v co nejkratším čase. Na druhou stranu mají zaměstnanci 

ve většině případů snahu udržet si svoje pracovní místo a při jejich rozhodování se 

projevuje nemalá míra loajálnosti vůči zaměstnavateli. Na základě dohody bylo 

usneseno, že zaměstnancům bude vyplacena dlužná část platu v jedné splátce 

v následujícím kalendářním měsíci, který bude po schválení restrukturalizačního plánu 

soudem. [61] 

Mezi ostatní nezabezpečené věřitele patří především dodavatelé firmy, kteří mají 

eminentní zájem na pokračování ve stavební činnosti podniku, protože pro ně 

představuje dlužník významný zdroj budoucích příjmů. Dále do této skupiny patří i 

subjekty veřejného práva (daňové úřady, sociální pojišťovna a zdravotní pojišťovny), 

které ze zákona nesmí souhlasit se restrukturalizačním plánem, ale i ony mají zájem na 

pokračování provozu podniku. Tyto pohledávky budou uspokojeny jen v malé míře 

stejně jako u zabezpečených věřitelů (15 %) ve 12 rovnoměrných čtvrtletních splátkách 

následujících až po vyplacení pohledávek zabezpečených věřitelů. [61] 

Společným znakem věřitelů z podřízených pohledávek, pohledávek ze smluvních pokut 

a spřízněných věřitelů je skutečnost, že podle restrukturalizačního plánu mohou být 

uspokojení jen méně výhodným způsobem než ostatní věřitelé. A to z toho důvodu, že 

pohledávky mají vzhledem k jejich vzniku a povaze specifické postavení. Do 

restrukturalizačního řízení si žádný z věřitelů nepřihlásil takovou pohledávku. [61] 
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Jak již bylo řečeno, základním znakem restrukturalizace podniku je jeho pokračování ve 

stavební výrobě. Nevyhnutelným předpokladem pro zajištění výroby je splnění 

základních předpokladů, které vyplývají z jednání uskutečněné s největšími věřiteli a 

jinými bankami.  

Mezi základní předpoklady patří především restrukturalizace závazků, úspěšná realizace 

existujících zakázek, aktivní účast v soutěžích o nové zakázky, plnění stanoveného 

obchodního plánu, zabezpečení dostatečného objemu disponibilních peněžních 

prostředků, zamezení odchodu klíčových zaměstnanců, pokračování spolupráce 

s významnými obchodními partnery a udržení si postavení na trhu. 

Reálnost uvedených opatření nepřímo vyplývá i z neutuchajícího zájmu odběratelů o 

výrobky a služby zabezpečované TSS Grade a. s. a to i přes všeobecně známé problémy 

souvisejícím s restrukturalizací. 

10.3.5 Návrh postupu procesních inovací 

V průběhu roku 2012, při zjištění podstatných problémů se zajištěním finanční 

hotovosti potřebné k průběhu zakázek i činnosti firmy, začalo jednání s možným 

investorem.  

Byl vypracovaný restrukturalizační plán popsaný v předchozí kapitole. Schvalování 

restrukturalizačního plánu proběhlo, ve smyslu zákona, ve třech etapách. V prvním 

kroku schválil plán předběžně věřitelský výbor, následně ho museli schválit na 

věřitelské schůzi věřitelé a na závěr je nutno potvrdit plán příslušným soudem. Soudem 

bylo zahájení restrukturalizačního řízení schváleno soudem 13. 9. 2012 a ukončení 

řízení bylo 22. 2. 2013. [62] 

Průběžně probíhaly kroky směřující k inovaci řízení firmy. V prosinci 2012 nastoupil na 

místo generálního ředitele Ing. et Ing. Dušan Chovanec, Ph.D., zároveň s ním došlo 

k výměně podstatné části vedení firmy.  

Okamžitě začaly radikální kroky směřující k nastavení nového způsobu řízení firmy – 

byla provedena změna organizační struktury (více viz kapitola 10.3.6), byl nastaven 

nový informační systém firmy. S účinností od března 2013 byly veškeré potřebné 

informace ve firmě nově převedeny do nového systému controllingu.  

V podstatě všechny podstatné inovační změny byly provedeny během prvního pololetí 

roku 2013. Což podporuje mé tvrzení, že změny v podniku v krizovém období musí 

proběhnout během velmi krátkého období, ideálně během několika málo měsíců.  
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10.3.6 Změna v organizační struktuře podniku 

Změny v organizační struktuře v dané firmy byly nezbytné. Původně firmu řídili dva 

společníci, kdy každý z nich byl pověřený řízením jen části společnosti, které spolu 

komunikovaly jen velmi málo. Obchodní ředitel měl na starost jak ekonomický úsek, 

tak i obchodní úsek. Technický ředitel řídil pouze výstavbu a odborné oddělení, ale více 

se nestaral o celkovou výnosnost jednotlivých zakázek a projektů. Viz obr. 10-1: 

Již během prosince 2012, po nástupu nového vedení byly přehodnoceny potřebnosti 

jednotlivých pracovníků, zvláště u THP pracovníků, byly provedeny okamžité změny 

v nastavení jejich odpovědnosti a součinnosti s jinými.  

Byly důsledně rozděleny jednotlivé činnosti firmy do samostatných úseků, u kterých 

bylo odděleno plánování a řízení nákladů a výnosů, včetně podrobnějšího sledování 

výrobních režií. Z jednotlivých částí se staly autonomní celky s vlastním řídícím 

pracovníkem. Nejpodstatnější změnou bylo rozdělení obchodního a ekonomického 

oddělení. Celá organizační struktura byla nastavena jako projektová s prvky maticové. 

Díky inovovanému informačnímu systému mohou jednotlivý řídící pracovníci lépe 

kontrolovat například stav zásob, prostavěnost, čerpání úvěrů, stav pohledávek a 

závazků a tím i celkovou rentabilitu u jednotlivých oddělení. Podobně nastala praxe u 

řízení jednotlivých zakázek, kde se přešlo na projektové řízení, byly ustanoveny 

jednotlivé projektové skupiny.  

Dále došlo k uzavření neefektivních obchodních zastoupení v Turkmenistánu, 

Bělorusku, v Polsku a v České republice. Viz obr. 10-2: 
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Obr. 10-1: Organizační struktura podniku v roce 2012 [57] 
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Obr. 10-2: Organizační struktura podniku v roce 2013 [63] 
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10.3.7 Nastavení jednoduchých kontrolních mechanismů 

Rok 2013 byl pro firmu TSS Grade a.s. velmi přelomový a spousta základních 

kontrolních mechanizmů vznikala za pochodu. To s sebou neslo problém v plánování 

jednotlivých ukazatelů a základních veličin, jako je například plán tržeb, režií, nákladů 

apod. Při mém studování fungování daného podniku jsem dostala k dispozici jen velmi 

málo konkrétních hodnot potřebných pro možné vyplnění mnou navržených tabulek pro 

kontrolu hospodaření (viz kapitola 9.2, bod metodického plánu 7). Firma v této době 

v podstatě více plánovala a kontrolovala jen vývoj správních režií, přístupy k cizím 

zdrojům a stav závazků a pohledávek. Na základě mých návrhů a dostupných dat jsem 

zpracovala jen část kontrolních přehledů. Ty je možné vidět na následujících stranách. 

V tabulce 10-8 jsem nebyla schopná rozdělit hodnocení vybraných ukazatelů na 

jednotlivé úseky společnosti. Ale alespoň jsem spočítala jednotlivé ukazatele pro podnik 

bez a s vlivem restrukturalizačního plánu na výsledek hospodaření.  

V tomto roce bylo sledování režií ještě více rozděleno. Monitorovali nejenom jednotlivé 

úseky podniku, ale zvlášť se zabývali čerpáním režií představenstvem, zvlášť kanceláří 

generálního ředitele a navíc i další skupinou režií - celofiremní. To je vidět v tabulce 10-

9. Navrhovala bych rozdělit celý podnik jen do pěti úseků. To znamená, že bych spojila 

první tři úseky (Celofiremní režie, Úsek představenstva a Úsek 1 – generální ředitel) do 

jednoho úseku, protože všechny tyto režie jsou v podstatě celkové správní režie 

vrcholového vedení podniku. 

V dalších letech si vedení společnosti vyžádalo podrobnější kontrolu hospodaření a 

rozdělení zodpovědnosti. Po rozhovoru s generálním ředitelem jsem došla k závěru, že 

v současné době v podstatě existuje podobný způsob kontroly tomu, který je navržený 

v  kapitole 9.2. 
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Tab. 10-8: Hodnocení vybraných ukazatelů [vlastní] 
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Tab. 10-10: Přístup k úvěrům a dalším zdrojům [vlastní] 
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10.3.8 Práce s lidmi 

Nedílnou součástí všech změn musí být neustálá osvěta, přesvědčování a motivování 

všech zaměstnanců podniku. Bez jejich pomoci a víry nejsou změny vůbec možné. 

Před příchodem nového managementu a vstupem nového investora zaměstnanci 

nedostávali několik měsíců mzdy. Základním úkolem nového vedení bylo zajištění 

finančních prostředků pro jejich vyplácení. To byla jediná možnost jak udržet klíčové 

zaměstnance v podniku. Původní management byl velmi rychle nahrazován novými 

zaměstnanci a v některých případech také povýšením stávajících zaměstnanců.  

Během roku 2013 společnost investovala také nemalé prostředky do vzdělávání 

zaměstnanců. Převážně se jednalo o certifikaci zaměstnanců, školení a semináře. To vše 

podtrhlo loajalitu a jistotu stávajících zaměstnanců.  

Nejdůležitějším krokem ovšem bylo uklidnit zaměstnance po předchozím turbulentním 

období. Teprve po nastavení nové organizační struktury a nastavení pravomocí a 

povinností jednotlivých pracovníků a úseků přišla doba na podpoření aktivity a osobní 

iniciativy každého pracovníka. V rámci zadání jednotlivých projektů každý vedoucí zná 

přesně nejenom své povinnosti a odměny za dobré provedení práce, ale i odměnu za 

nadzisk. Neboli zná přesně podíl na navýšené rentabilitě oproti plánu. Což samozřejmě 

jednotlivé řídící pracovníky podněcuje k neustálým změnám v průběhu zakázky a 

k vyšší efektivitě.   

Samozřejmě bylo také potřeba dodat jejich nadšení také odpovídající benefity – byly 

přislíbené benefity v závislosti na jejich osobní iniciativě a možnostem podniku. Již 

v průběhu roku 2013 byly za částečné úspěchy prémie vypláceny a vše završil konec 

roku s podstatnými odměnami. Po podrobení auditu struktury zaměstnanců ne všichni 

obhájili svou pozici a některými byl rozvázán pracovní poměr. Viz tabulka 10-13. 

Společnost není ale neměnný útvar, musí se přizpůsobovat trhu. Proto je velmi důležité 

přesvědčit zaměstnance, aby byli na tuto skutečnost připraveni a nebránili se potřebným 

změnám i v dalším období. To už je ale úkol pro jednotlivé řídící pracovníky, aby 

zaměstnance průběžně motivovali.  

10.3.9 Zakotvení změn v podniku 

Bylo nutné zakotvit všechny inovace v každodenní praxi v podniku. Byly nastaveny 

procesy, nový organizační systém, systémy odměňování, systém controllingu. 

V dalších letech byly všechny změny samozřejmě několikrát podrobeny analýzám a 

postupně optimalizovány. Správnost rozhodnutí je nelépe vidět na základních 

ekonomických ukazatelích, technickém rozvoji a změně struktury zaměstnanců ve 

společnosti: 
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Přehled základní ekonomických ukazatelů  

Ekonomické ukazatele jsou odrazem činnosti společnosti, výsledkem a 

vyhodnocováním všech procesních změn, které v roce 2013 proběhly. Společnost 

výrazně navýšila celkové tržby o 84 %, což bylo výsledkem získání a zrealizováním 

několika velkých zakázek. Zároveň snížila náklady o téměř 9 %. Vymanila se ze ztráty 

z roku 2012, prošla restrukturalizací závazků, které byla schopná v termínech vyplácet 

věřitelům. Čistý zisk zvýšila na více než 27 mil. Eur, přičemž čistý zisk společnosti 

z běžné hospodářské činnosti byl v roce 2013 přes 8 mil. Eur. Zbytek asi 19 mil. Eur by 

mimořádný výnos z účtové skupiny 68 - např. změny ve způsobu ocenění majetku, 

zejména oprava výnosů minulých účetních období, či opravné položky. 

 

(v tis. Eur) 2010 % změna 2011 %změna 

Celkový obrat 78 476 1,45% 79 611 -65,53% 

Tržby z vlastních 

výkonů 

78 541 1,88% 80 018 -65,80% 

Subdodávky 36 324 5,72% 38 401 -64,43% 

Výrobní spotřeba 65 325 5,46% 68 891 -53,33% 

Náklady 76 031 14,33% 89 925 -45,50% 

 

(v tis. Eur) 2012 %změna 2013 

Celkový obrat 27 439 83,41% 50 327 

Tržby z vlastních 

výkonů 

27 336 83,94% 50 337 

Subdodávky 13 658 19,82% 16 365 

Výrobní spotřeba 32 151 8,16% 34 776 

Náklady 47 500 -8,57% 43 313 

Tab. 10-11: Vývoj základních ekonomických ukazatelů [63] 

 

Celkový vývoj společnosti v průběhu let 2008 – 2014 charakterizovaný pomocí 

následujících grafů odráží v podstatě vývoj celého stavebního trhu ve Slovenské 

republice. Je zde patrný optimistický růst ekonomiky v letech 2008 – 2011, tzn. před 

ovlivněním stavebnictví celosvětovou hospodářskou krizí. Je všeobecně známo, že 

v odvětví železniční výstavby došlo k posunu dopadů krize o několik let v důsledku 

dlouhodobosti zakázek. Vliv hospodářské krize se naplno projevil až v roce 2012, kdy 

klesly tržby na 27 mil. Eur, což je téměř 66% pokles oproti roku 2011. Viz graf 10-5. 
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To spolu s druhotnou platební neschopností a špatným řízením mělo za následek 

uvrhnutí podniku do ztráty.  

 

Graf 10-5: Vývoj tržeb [64] 

 

Již v roce 2013, po nástupu nového vedení, domluvou o restrukturalizaci s věřiteli a 

získání několika velkých státních zakázek se společnost stabilizovala, zisk i všechny 

ostatní ukazatele se výrazně zlepšily.  

 

 

Graf 10-6: Vývoj zisku [64] 

 

Návratnost aktiv – ROA (return od assets), neboli poměr výsledku hospodaření k 

aktivům. Počítaný jako součet čistý zisku + úroky po zdanění děleno celková aktiva. 

Udává kolik jednotek zisku před úroky a daněmi připadá na jednotku celkového 

vloženého kapitálu. Také charakterizuje celkovou kondici společnosti. V roce 2011 byla 

návratnost aktiv jen 0,79 %, v následujícím roce se návratnost dostala dokonce do 
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záporných čísel: -59,89 % a v roce 2012, díky popisovaným změnám, již opět roste až 

na téměř 39 %.  

 

Graf 10-7: Vývoj návratnosti aktiv [65] 

Také na následujícím grafu 10-8, popisující celkovou zadluženost, je patrný již dříve 

popisovaný vývoj společnosti v období 2008 – 2014. Tento ukazatel se popisuje také 

jako ukazatel věřitelského rizika, koeficient napjatosti (Debt ratio). Počítá se jako podíl 

cizích zdrojů vůči aktivům. Celková zadluženost se v roce 2013 oproti předchozímu 

roku zlepšila o více než 37 % na 75,57 % zadluženosti. 

 

 

Graf 10-8: Vývoj celkové zadluženosti [65] 
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V roce 2014 společnost nevykazuje již tak ohromujícího zlepšení, ve všech sledovaných 

ukazatelích si pohoršila. I přes navýšení objemu tržeb o 34 % se snížil zisk a vzrostla 

zadluženost. Bylo to způsobeno zahájením realizace velké zakázky, která musela být 

předfinancována. To ale nemění fakt, že firma je stabilní a získává v tendrech cenná 

vítězství.  

Technický rozvoj 

Společnost vybudovala rozsáhlý strojový park, který nejenom využívá pro své zakázky, 

ale také pronajímá svým konkurentům. Neustále sleduje trend v oblasti strojového 

vybavení, novějších a modernějších postupů prací a zařízení, které zjednodušují práci 

zaměstnancům. V roce 2013 zvrátila trend z předchozího roku a i přes finanční potíže 

znovu začala modernizovat strojní vybavení. Viz tab. 10-12: 

 

Rok 2011 2012 2013 

Investice (v eurech) 1 047 840,0 250 773,0 476 525,0 

z toho DHM (v eurech) 1 047 840,0 250 773,0 387 633,0 

do DNM (v eurech) 0,0 0,0 88 892,0 

Tab. 10-12: Složení investic do dlouhodobého majetku [63] 

Struktura zaměstnanců 

Ke konci roku 2013 zaměstnávala společnost celkově 193 zaměstnanců, z čehož bylo 63 

technicko-hospodářských pracovníků. V porovnání s rokem 2012 došlo k poklesu počtu 

THP pracovníků o 26,74 %. Celkově se počet zaměstnanců snížil 16,09 %. Tyto 

poklesy byly způsobené převážně danou reorganizací. Produktivita se výrazně zvýšila o 

228 %. 

Rok  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

průměrný počet 
zaměstnanců 

195 264 298 306 263 204 

z toho THP pracovníci 64 94 114 102 96 71 

Produktivita práce v 
EURO (bez subdodávek) 

101 872    98 271    141 420    134 675    52 400    171 907    

Tab. 10-13: Vývoj počtu zaměstnanců [63] 
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10.3.10 Návrh neustálých vylepšování podniku.  

V současné době patří společnost TSS Grade a. s. mezi stabilní hráče na slovenském 

stavebním trhu. Po rozkolísaných letech 2011 – 2013 se situace s provozním cash flow 

vyřešila, samozřejmě že i díky restrukturalizaci závazků, ale také díky schopnosti získat 

nové zakázky a ty ziskově řídit. V průběhu konzultací s generálním ředitelem byla 

probírána možnost dalšího směřování společnosti. Stále je jediným certifikovaným 

poskytovatelem specifických služeb pro Správu železnic SR, což ji umožňuje pohodlné 

plánování dalšího směřování celé firmy. 

Dle vrcholového managementu dosáhla společnost hranice v získání objemu stavebních 

zakázek. Na zakázky výrazně většího objemu v současné době nedosáhne, protože nemá 

dostatečné zkušenosti a reference. Pokud by se chtěla ucházet o takové zakázky, musela 

by se, právě kvůli referencím, spojit s jinou, výrazně zkušenější firmou. Což by mělo za 

následek ztrátu vlastní nezávislosti. 

Společnost může samozřejmě i nadále využívat své konkurenční výhody a jen postupně 

vylepšovat řízení výrobních i režijních nákladů a lidských zdrojů. Jako jednou 

z možností menšího inovování v řízení správních režijních nákladů může být například i 

přeřazení některých těchto režií do výrobních režijních nákladů u konkrétní zakázky. 

Tento trend byl již zaveden ihned v počátcích procesní inovace u firmy, ale stále ještě je 

zde prostor pro vylepšování. V tomto ohledu je vize generálního ředitele snížit správní 

režie o čtvrtinu jejich převedením na výrobní režie a to i přes to, že se předpokládá další 

navyšování počtu pracovníků do vedení společnosti. Výsledkem tohoto způsobu řízení 

by mělo být lepší kontrola řízení nákladů jednotlivých zakázek. 

Další vizí společnosti je rozšíření působnosti na stavební trhy okolních států, v prvé 

řadě je uvažováno o znovu otevření pobočky v České republice, dále pak v Maďarsku a 

Polsku. Jako perspektivní trh se v budoucnu jeví i Ukrajina, ale díky současné politické 

situaci se zatím o rozšíření na tento trh nepředpokládá.  

V neposlední řadě je zde stále možnost více rozšířit i portfolio zakázek a nezaměřovat 

se především na železniční zakázky, ale zaměřit se i pozemní stavby, které 

v současnosti představují pouze necelých 10 % tržeb ze všech zakázek. 
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11  ZÁVĚR 

11.1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A JEJICH VÝZNAM VE VĚDĚ A V PRAXI 

Práce vychází ze současného stavu poznání v oblastech inovací, řízení a iniciace 

inovačních procesů v podniku, definování možných zdrojů financování inovací, měření 

efektivity inovačního procesu a způsobů realizace inovačních záměrů.  

Práce taktéž vychází z výsledků výzkumů a anket společností CEEC Research a 

Asociace malých a středních podniků zaměřujících se na získání informací o 

problematice zkušeností firem s inovacemi. Dále také s podrobnější analýzou 

zjišťováním nových trendů ve stavebnictví, jak ovlivnila předchozí krize schopnost 

firem inovovat, využívat nové technologie.  

To je v souladu s informacemi, které byly získány v rámci mého anketního šetření u 

firem, jejích činnosti souvisí se stavebnictvím. Toto šetření bylo důležité pro vyvrácení 

či potvrzení hypotézy H1. Proces inovací je podnikateli vnímán jako rozhodně důležitá 

součást činnosti jejich firmy. Pro většinu dotázaných subjektů je inovační proces 

klíčový pro chod společnosti. Je nutné zjistit, jaký ekonomický přínos přinesly nové 

výrobky a procesy a v jakém poměru jsou tyto přínosy k vynaloženým nákladům. 

Pokud se podaří definovat všechny náklady i výnosy můžeme se na inovace dívat jako 

na investice a z tohoto pohledu je hodnotit. 

Práce dále navazuje na znalosti v oblasti zavádění změn do podniku. Podrobněji je zde 

popsán proces změn podle J. P. Kottera, zavádění systému ISO a řízení organizačních 

změn dle J. Urbana. Pro potvrzení či vyvrácení hypotézy H2 byla na jejich základě 

navržena metodika pro zavádění procesní změny ve stavebním podniku. 

Bylo třeba přesněji definovat stav podniku, pro který byla tato metodika navržena. Po 

předchozích zkušenostech a možnostech získání podrobnějších informací, byl pro 

metodiku i pro její ověření jako modelový příklad navržen krachující podnik potřebující 

důkladnou sanaci. Navržená metodika byla následně ověřena na společnosti, která 

prošla v roce 2013 restrukturalizací, změnou ve vrcholovém managementu a způsobem 

řízení.   

Praktickým přínosem práce může být aplikace metodiky pro podobně problematický 

podnik, jako pomůcka managementu podniku. Nebo také, po mírné úpravě metodiky, 

pro jakýkoliv podnik s konkrétními potřebami. 

Výzkumným a vědeckým přínosem práce je ucelené shrnutí problematiky týkající se 

inovací obecně s podrobnějším zaměřením na inovaci procesů a návrh a vytvoření 

podrobné metodiky schopné nalézt optimální variantu pro jejich zavádění do života 

podniku s následním vyhodnocením. 
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11.2 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH CÍLŮ A POTVRZENÍ ČI VVRÁCENÍ 

HYPOTÉZ 

Disertační práce se zabývala zmapování situace v oblasti inovací, zdrojů financování a 

měření efektivnosti inovačních procesů v obecné rovině i v kontextu stavebních 

podniků s využitím dotazníkové ankety. Hlavním cílem bylo vymezení metodického 

postupu pro sanaci stavebního podniku v krizi s využitím procesních inovací a jeho 

ověření na případové studii ve stavebním podniku. 

Součástí práce bylo rovněž anketního šetření v podnicích zaměřujících se na 

stavebnictví, jenž byl podkladem pro další část práce. Hlavním výstupem práce je 

popsaná ucelená metodika využitelná pro podnik nacházející se krizovém období. Tato 

metodika byla úspěšně ověřena na konkrétním stavebním podniku.  

Z předkládaných výsledků je patrné, že cíle práce byly naplněny. 

V rámci disertační práce byly potvrzovány či vyvraceny následující hypotézy: 

H1: Vyhodnocení přínosů inovací ve stavebních podnicích není v současnosti 

standardním nástrojem pro řízení podniku. 

Tato hypotéza byla na základě ankety potvrzena. Bylo zjištěno, že většina vedoucích 

pracovníků o inovacích povědomost má, ale nedokáže je efektivně využít pro řízení 

firmy.  

H2: Je možné vymezit metodický postup pro sanaci stavebního podniku v krizi 

s využitím procesní inovace. 

Tato hypotéza práce byla na základě ověření na konkrétní stavební firmě 

potvrzena. Pro potvrzení hypotézy byla zpracována metodika pro zavedení procesní 

změny ve stavebním podniku a ta byla následně ověřena. 

11.3 SHRNUTÍ 

Z výsledků předkládané disertační práce je patrné, že lze využít produktových i 

procesních inovací, podrobněji popisovaných jen ve strojírenských, elektrotechnických 

či automobilových podnicích, také ve stavební firmě. Při podrobném prostudování 

problematiky, zejména při uvědomění si celospolečenských souvislostí, je patrné, že je 

přijímání takovýchto řešení nezbytné. 

Předkládaná disertační práce se zabývá dlouhodobě aktuálním problémem zavádění 

inovačních změn do podniků. Je zřejmé, že problematika inovací je velmi široká. 

Vzhledem ke všem složitostem, které proces inovací obnáší, jsou investice do inovací 

vždy nejisté. Inovace zpravidla nepřináší ekonomické efekty ze dne na den, z měsíce na 

měsíc, nebo dokonce z roku na rok. Čím závažnější jsou inovace, tím delší je období, 

v němž se může projevit jejich efektivnost.  
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