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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.  

Disertační 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 disertační 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 disertační 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. 

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] 
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 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]  

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.  

Spojení mezi vědeckým objevem a zajištěním 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. 

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.  

Další možnosti dělení inovací jsou podrobněji popsány v disertační práci v kapitole 3.1. 
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Podle stupně novosti rozlišujeme tyto stupně inovací [13]:  

 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. 

3.2 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.  

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 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 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.  

4.1 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 4-1: 

 

Graf 4-1: Zaměření firem [46] 

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 4-2: 
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Graf 4-2: 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 4-3 Na tuto doplňkovou otázku odpovídali pouze ty firmy, které takou osobu či 

oddělení nemají.  

 

Graf 4-3: 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 4-4: 
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Graf 4-4:  Oblasti, ve kterých firmy inovace zavádí. [46] 

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 4-5: 

 

Graf 4-5: Měříte finanční efektivitu vložených prostředků do vývoje nebo inovací? [46] 

V dalších kapitolách disertační práce je tato anketa srovnána s výsledky dalšího průzkum 

společnosti CEEC Research, provedeného v roce 2015 a průzkumu společnosti Asociace 

malých a středních podniků, provedený v roce 2015. Tyto průzkumy se zabývaly 

podobnou problematikou, zjišťovaly, jaké mají firmy povědomí o inovacích, jak ovlivnila 

předchozí krize schopnost firem inovovat a využívat nové technologie.  

4.2 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 
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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] 

5 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, byl 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.  

V disertační práci jsou uvedeny některé ze známých možností zavádění změn do 

podniku. V kapitole 7.1 je popsán zavádění procesu změny dle J. P. Kottera, v kapitole 

7.2 je charakterizován postup při zavádění systému managementu podle požadavků 

jednotlivých norem ISO. V kapitole 7.3 se pak řeší řízení organizačních změn dle 

J. Urbana. 

5.1 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. 
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Na základě rešerší možných řešení nastavení změn v podniku podrobněji popsané 

v disertační práci 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 v disertační práci. 

4. Jednání s věřiteli o sanaci jejich pohledávek. Navržení plánu odkupu pohledávek 

například navýšením základního jmění podniku, prodeje části podniku, přizváním 

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 
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maticové či pseudomaticové organizační struktury [55]. Podrobněji se dané 

problematice věnuji v kapitole 7.3 v disertační práci. 

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. 

Možné vzory tabulek a formulářů jsou navrženy v disertační práci v kapitole 10.3.7. 

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. 

5.2 OVĚŘENÍ METODICKÉHO POSTUPU NA STAVEBNÍM PODNIKU 

Metodický postup navržený v kapitole 5.1 byl 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. 
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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.  

Ve své práci jsem se zaměřila na tuto etapu v historii společnosti a na ní jsem se pokusila 

ověřit svůj metodický postup. V současné době je společnost již plně stabilizována, 

dochází jen k drobným úpravám řízení a neustálým vylepšováním již fungujícího stavu.  

5.2.1 Rozhodnutí majitel (společníků) o reálném znovuvzkříšení podniku 

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 vedl k obrovskému propadu 

v objemech prací a tím k platební neschopnosti. TSS Grade a. s., 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.  

5.2.2 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.  

Nejpodstatnější slabými stránkami firmy byl management firmy, který nebyl schopný 

reagovat na razantně se měnící ekonomiku a nastupující krizi. 

5.2.3 Návrh dalšího směřování podniku 

Vzhledem k dobrému vývoji podniku v předkrizovém období nebylo nutné měnit náplň a 

směřování podniku. Pro firmu bylo klíčové udržet si postavení na trhu. Základem bylo 

modernizovat management podniku, nastavit základní kontrolní mechanizmy pro kvalitní 

řízení zakázek i celé firmy. 

5.2.4 Jednání s věřiteli o sanaci jejich pohledávek 

Rozhodnutí o způsobu řešení finanční nestability podniku záviselo na spoustě 

proměnných. Samozřejmě, že management podniku měl více možností. Vše ale nejvíce 

záleželo na ochotě věřitelů dohodnout se na obousměrně nejlepší variantě.  
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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. 

5.2.5 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. 

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.  

5.2.6 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. 

Po nástupu nového vedení v prosinci 2012 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. Celá organizační struktura byla 

nastavena jako projektová s prvky maticové. 

5.2.7 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 mých navržených tabulek pro kontrolu 

hospodaření (viz kapitola 5.1, 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.  

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 5.1. 

5.2.8 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. 
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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.  

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.   

5.2.9 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: 

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. 

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 5-1: Vývoj zisku [64] 
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5.2.10 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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6  ZÁVĚR 

6.1 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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6.2 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. 

6.3 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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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. 

 


