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1.
ÚVOD

plynulo pût let od vydání publikace Základy inovaãního podnikání
(P. ·vejda a kol.; AIP âR, 2002) a tﬁi roky od vydání publikace ¤ízeU
ní inovací v podniku (M. Pittner, P. ·vejda; AIP âR, 2004). Obû publikace pﬁispûly k pﬁípravû odborníkÛ pro oblast inovaãního podnikání v podmínkách vysok˘ch ‰kol, které se zúãastÀují ãinnosti pracovní skupiny AIP
âR pro tuto oblast, zejména Stavební a strojní fakulty âVUT, ZâU, âZU,
V·E a V·B-TU Ostrava.
V tomto období byla dokonãena za úãasti AIP âR pﬁíprava Národní inovaãní strategie (schválila vláda âR 24. 3. 2004) a Národní inovaãní politiky
(schválila vláda âR 7. 7. 2005). Oba zásadní dokumenty vymezují úkoly v oblasti pﬁípravy odborníkÛ pro oblast inovaãního podnikání.
V˘znamné zmûny jsou uskuteãÀovány od 1. 5. 2004 v souvislosti se ãlenstvím âR v EU. Napﬁíklad v Zelené knize „Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor: nové perspektivy“, KOM (2007) 161 v koneãném znûní, Brusel 4. 4. 2007 se uvádûjí tyto rysy:
– pﬁimûﬁen˘ tok odbornû zpÛsobil˘ch v˘zkumn˘ch pracovníkÛ
– v˘zkumné infrastruktury svûtové úrovnû
– ‰piãkové v˘zkumné instituce
– úãinné sdílení znalostí
– dobﬁe koordinované v˘zkumné programy a priority
– ‰iroké otevírání evropského v˘zkumného prostoru svûtu.
V rámci uskuteãÀování Lisabonské strategie byla pﬁijata ﬁada opatﬁení.
V oblasti inovaãního podnikání pﬁijala EU „‰iroce zaloÏenou inovaãní strategii“, která zlep‰uje podmínky pro v˘zkum a inovace v rámci inovaãního
procesu a jeho obou ãástí – invenãní a inovaãní.
Z uveden˘ch dokumentÛ vypl˘vá dÛraz na pﬁípravu odborníkÛ v oblasti
v˘zkumu, v˘voje a inovací (VaVaI), na potﬁebu mezinárodní spolupráce a v˘mûnu poznatkÛ.
Od roku 2002 uskuteãÀují v˘‰e uvedené a dal‰í vysoké ‰koly v âR v rámci pﬁípravy odborníkÛ pro oblast inovaãního podnikání jejich bakaláﬁskou,
magisterskou a doktorandskou pﬁípravu. V rámci v˘uky byly vcelku uspokojivû pochopeny a interpretovány základní pojmy, základní dokumenty,
Systém inovaãního podnikání v âR, pojetí inovaãního potenciálu – Technologick˘ profil âR, systém podnikového ﬁízení – managementu, pﬁehled teorie inovace, podpora inovaãního podnikání, ochrana du‰evního a prÛmyslového vlastnictví, transfer technologií, mezinárodní vûdeckotechnická
spolupráce, vûdeckotechnické parky v âR a projektování inovaãního podnikání. Souãástí v˘uky byl vût‰inou pﬁipraven projekt inovaãního produktu
(v˘robku, technologického postupu, sluÏby) nebo projekt VTP.
Anal˘za zku‰eností projednaná v pracovní skupinû AIP âR „v˘chova“
ovlivnila obsahové zamûﬁení a strukturu této, v poﬁadí tﬁetí publikace,
10

vydávané AIP âR. Ta v nûkter˘ch kapitolách navazuje na publikace, vydané AIP âR v letech 2002 a 2004, obsahuje také nové kapitoly.
Do první skupiny patﬁí:
– pﬁehled teorie inovace (zkrácen˘ rozsah s uvedením sociálního rozmûru)
– systém inovaãního podnikání v âR (s aktualizací charakteristiky jednotliv˘ch subjektÛ systému)
– ochrana du‰evního a prÛmyslového vlastnictví (s aktualizací jednotliv˘ch
forem ochrany)
– transfer technologií (s aktualizací funkcí a typÛ TT)
– vûdeckotechnické parky (s aktualizací jednotliv˘ch typÛ VTP a jejich funkcí)
– ﬁízení inovací v podniku (s aktualizací základních funkcí).
Novû jsou zaﬁazeny kapitoly:
– základní pojmy (s uvedením pﬁíãin a dÛsledkÛ pouÏívan˘ch základních pojmÛ v jednotliv˘ch kapitolách)
– marketing inovací (pﬁístupy, funkce, ﬁízení)
– inovaãní proces a jeho financování (procesní pﬁístup)
– efektivnost inovací (ﬁízení, v˘sledky)
– mezinárodní spolupráce ve VaVaI (pﬁehled forem, cílÛ a vybran˘ch nástrojÛ spolupráce vãetnû úãasti AIP âR)
– projektování inovaãního podnikání (s pﬁíklady základních typÛ projektÛ)
– inovaãní inÏen˘rství (zejména „prÛnik“ technick˘ch, ekonomick˘ch a spoleãensk˘ch vûd).
Pﬁi zpracování této publikace vyuÏili autoﬁi poznatky z mezinárodní vûdeckotechnické spolupráce âR, z vytváﬁení Systému inovaãního podnikání
v âR a inovaãních procesÛ v tuzemsku a zahraniãí. Kapitoly „marketing inovací, inovaãní proces a jeho financování a efektivnost inovací“ pﬁedstavují
ﬁe‰ení v˘zkumného zámûru katedry podnikové ekonomiky V·E v Praze
MSM6138439905 „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptaãní procesy.“
VáÏení ãtenáﬁi,
Budeme potû‰eni, kdyÏ tato publikace AIP âR, urãená technikÛm, ekonomÛm, právníkÛm, spoleãensko-vûdním odborníkÛm, studujícím a v‰em,
kteﬁí se zab˘vají inovaãním podnikáním, pﬁispûje k dal‰ímu rozvoji inovaãního podnikání a ke vzniku nového oboru Inovaãní inÏen˘rství, kdyÏ Vás zaujme a splní cíle pﬁi pﬁípravû a realizaci vzdûlávacích programÛ v této oblasti v novém plánovacím období 2007–2013.
Odkazy na odbornou literaturu a prameny, které doporuãuje autorsk˘ kolektiv, lze vyuÏít ve v˘uce na V· (s pﬁihlédnutím k jejich obsahovému zamûﬁení) a na pracovi‰tích celoÏivotního vzdûlávání buì v rámci stávajících specializací, ale i pﬁi pﬁípravû nového oboru.
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Pﬁílohová ãást obsahuje schémata, základní údaje, nejv˘znamnûj‰í
nástroje a dokumenty inovaãního podnikání, projekty a ãinnosti AIP âR,
nevládní organizace pro tuto oblast v âR. Pﬁílohy mohou b˘t vyuÏity ve
vzdûlávacím procesu.
Pﬁivítáme Va‰e pﬁipomínky a doporuãení k této tématice.
Pavel ·vejda
vedoucí autorského kolektivu
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Kolektiv autorÛ
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2.
ZÁKLADNÍ

POJMY

2. 1 Pojetí inovace
V literatuﬁe o podnikání se v posledních letech vûnuje velká pozornost inovacím. Je to pﬁirozené, neboÈ podnikání, které se o inovace neopírá, má malou ‰anci na úspûch.
Pﬁi definování podstaty a obsahové náplnû pojmu inovace se pojednává
i o invenci, intuici a tvoﬁivosti (kreativitû). DÛvod je zﬁejm˘, neboÈ mezi
tûmito pojmy existuje úzká spojitost. Av‰ak na obsah uveden˘ch kategorií
i na vztahy mezi nimi existují názory rozdílné, ba i protichÛdné. Neujasnûnost obsahu zpÛsobuje obtíÏe a mÛÏe vést k chybám pﬁi koncipování rÛzn˘ch dokumentÛ (napﬁ. strategie) a jejich implementaci. PovaÏujeme proto za úãelné na poãátku na‰í publikace o inovaãním podnikání zdÛvodnit
ná‰ názor na tyto kategorie, abychom pﬁede‰li zbyteãn˘m nedorozumûním.
Tvoﬁivost je obecn˘m, prÛvodním znakem jak invence, tak inovace. Je
podmínkou jejich existence a má dominantní vliv na jejich obsahovou náplÀ i implementaci, av‰ak z rozdílné stránky. Podstatou tvoﬁivosti je
schopnost ãlovûka (subjektu, individua) vytváﬁet hodnoty. Má dvû na sobû závislé, relativnû samostatné stránky. Jednak poznávací, gnoseologickou spojenou s existencí rozumové ãinnosti a se schopností vym˘‰let nové názory, ideje, teorie, umûlecké, vûdecké atd. a jednak stránku
orientovanou na vytváﬁení hodnot po stránce praktické – implementaãní
(ontologickou).
Invence, jejímÏ charakteristick˘m rysem jsou nové nápady, dÛvtip, my‰lenková vynalézavost, je úzce spojena s poznávací stránkou tvoﬁivosti, neboÈ
bez ní by nebyla invencí v pravém smyslu. Postrádala by totiÏ invenãní náboj
(novost my‰lenek) a mohla by sklouznout k mechanickému opakování zastarávajících názorÛ. Invence souvisí rovnûÏ s tvoﬁivostí, umoÏÀující invenãní podnût pﬁi praktickém vytváﬁení hodnot – pﬁi inovaci. Smyslem invence je
její implementaãní vyústûní v inovaci. Bez této vazby ztrácí na v˘znamu a stává se pouhou abstrakcí. „Invence bez inovace je kvût bez plodu“ (S. Vácha).
Invence není tudíÏ bez tvoﬁivosti moÏná, ale tvoﬁivost nelze na invenci redukovat, neboÈ ji pﬁesahuje co do rozsahu, podstaty i funkce. Obdobnû tomu je
s inovací, ale s tím rozdílem, Ïe má hlavní vazbu na praktick˘ aspekt tvoﬁivosti, smûﬁující k nov˘m hodnotám.
Inovace, jejímÏ podstatn˘m rysem není tvoﬁivost, postrádá iniciaãní a invenãní podnût a degraduje se na pﬁebírání, napodobování ãi kopírování existujících názorÛ, hodnot. Inovace se nemÛÏe obejít bez vazby na poznávací
sloÏku tvoﬁivosti v podobû vûdeck˘ch teorií a doporuãení poskytovan˘ch v˘zkumem, které posilují tvoﬁiv˘ a aktivaãní aspekt inovací, tedy bez propojení na kreativní stránku poznání.
V poznávací i realizaãní ãinnosti vykonává urãitou úlohu téÏ intuice. Její
v˘znam b˘vá buì pﬁeceÀován nebo zcela zamítán. Intuice je vlastnû momentálním vnuknutím, prozﬁením, osvícením ãi nahodil˘m tu‰ením, které
pomáhá proniknout k jádru problému a ozﬁejmit jeho vhodné ﬁe‰ení, s nímÏ
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se ãlovûk v dané situaci pot˘ká. Na rozdíl od tvoﬁivosti, invence i inovace,
které jsou spjaty s logickou a psychologickou stránkou poznání i jednání,
umoÏÀující odhalit zákonitost tûchto procesÛ, je pro intuici pﬁíznaãné, Ïe má
emociální zabarvení a vzniká náhodnû, je nahodil˘m aktem. Proto tûÏi‰tû poznání a lidského konání nemÛÏe spoãívat na intuici, která je sice nezanedbateln˘m, ale pﬁece jen doplÀkov˘m jevem. 1)
Vyskytují se téÏ názory ztotoÏÀující tvoﬁivost s intelektem a inteligencí. Je nesporné, Ïe urãitá úroveÀ intelektu a inteligence, opírající se o progresivní poznatky a zku‰enost je nutnou podmínkou jak tvoﬁivosti, invence i intuice, tak inovace. Av‰ak ani vysok˘ stupeÀ IQ není sám o sobû,
z rÛzn˘ch dÛvodÛ, zárukou tvoﬁivosti ústící v inovaci. PﬁekáÏkou tvoﬁivosti (v tomto pﬁípadû) mohou b˘t osobnostní vlastnosti – neochota, pohodlnost, lenost, nedostatek vÛle, vytrvalosti, dÛslednosti, svûdomitosti,
odpovûdnosti apod. Proto by uvedené kategorie nemûly b˘t ztotoÏÀovány.
Nastínûná úvaha zdÛvodÀuje, proã pﬁi rozli‰ování analyzovan˘ch kategorií by se nemûly pou‰tût ze zﬁetele jejich spoleãné i rozdílné rysy, ale zejména jejich vzájemná podmínûnost, vazby i relativní samostatnost (viz pﬁíloha
A/I). NemÛÏeme proto akceptovat názor, Ïe „Tvoﬁivost je vym˘‰lení nov˘ch
vûcí. Inovace je dûlání nov˘ch vûcí“ 2), nebo, Ïe „Kreativita je v podstatû dovednost, zatímco inovace pﬁedstavuje proces, …“ 3).
Jednostrann˘ pohled na tyto kategorie, absolutizující urãit˘ aspekt ãi
rozdíly mezi nimi, pak mÛÏe zpÛsobit nedorozumûní a vést k chybám. V prvém pﬁípadû se klade pﬁíli‰n˘ akcent na rozdíly a nebere se v úvahu, Ïe tvoﬁivost je nejen vym˘‰lení nov˘ch vûcí, ale je rovnûÏ nutnou komponentou
dûlání nov˘ch vûcí (podtrhl M. P.), kdyÏ se jedná o inovace. A naopak, Ïe
inovace (tedy dûlání nov˘ch vûcí) bez tvoﬁivosti postrádá invenci, novost
teoretického ﬁe‰ení ãi pﬁístupu a potom mÛÏe b˘t buì mechanick˘m pﬁebíráním zastaral˘ch postupÛ ãi pouhou kopií apod. a tudíÏ pﬁestává b˘t
inovací. V druhém citátu se patrnû pﬁehlíÏí, Ïe kreativita je nejen dovednost, ale i umûní, schopnost tvoﬁit nové teorie, koncepce atd. a je tudíÏ rovnûÏ procesem, rozumov˘m, poznávacím, badatelsk˘m, kter˘ pﬁiná‰í nové
my‰lenky, ideje, nalézá nová ﬁe‰ení problémÛ. Pravda, inovace je procesem

1)

„podnikatelská ãinnost je spí‰e v˘sledkem chování neÏ nûjakého charakterového rysu. A její
podstata tkví spí‰e v koncepci a teorii neÏ v intuici“ (P.F. Drucker, Inovace a podnikavost, Praxe a principy, Management Press, Praha 1993, str. 37)

2)

T. J. Peters, R. H. Waterman Jr., Hledání dokonalosti (Pouãení z nejlépe veden˘ch americk˘ch
spoleãností), Svoboda – Liberta, 1992, str. 195

3)

Národní inovaãní strategie âR, Inovaãní podnikání a transfer technologií, mimoﬁádné ãíslo
ip&tt 2004, Asociace inovaãního podnikání âR str. 2

4)

Pro proces je pﬁíznaãn˘ ãasov˘ rozmûr, tzn., Ïe má urãitou dobu trvání, k níÏ patﬁí vznik, implementace a zavr‰ení.
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4), nutno v‰ak zdÛraznit, praktick˘m, realizaãním a Ïe k jeho podstatû patﬁí kreativita, od jeho poãátku po finální uskuteãnûní. Poãínaje invencí, která musí ve svém jádru obsahovat implementaãní aspekt, aby nebyla pouhou abstrakcí, bez vazby na inovaãní proces. Kromû toho by se nemûlo
opomíjet, Ïe inovace neopírá-li se o adekvátní dovednost (technickou, organizaãní, manaÏerskou atd) i schopnost efektivnû jednat, pak tento stav
mÛÏe oslabit její procesní prÛbûh a ohrozit, aby byla korunována úspû‰nou
implementací.
Uvedené kategorie neexistují samy o sobû, ale patﬁí k základním vlastnostem ãlovûka, kter˘ je jejich tvÛrcem a uplatÀuje je ve své ãinnosti.
V na‰í studii se této otázky dotkneme jen okrajovû a hlavní pozornost soustﬁedíme na inovaãní proces, kter˘ se stává ústﬁedním problémem soudob˘ch podnikÛ a má dominantní vliv na jejich bytí ãi nebytí. Ov‰em i v tomto procesu hlavní role náleÏí ãlovûku – odborníkovi – inovátorovi. Av‰ak
nikoli kaÏd˘ pracovník ve v˘robû ãi sluÏbách mÛÏe b˘t dobr˘m inovátorem. K tomu jsou nezbytné urãité pﬁedpoklady – inteligenãní úroveÀ, opírající se o pokrokové znalosti (odborné a vûdecké poznatky), bohaté zku‰enosti z oboru podnikání a mûl by b˘t tvoﬁivou osobností se schopností
invence, intuice a implementaãní dovedností. Kromû osobnostních pﬁedpokladÛ je nutné, aby úroveÀ podniku mûla po v‰ech stránkách proinovaãní charakter.
Pojem inovace prodûlal dlouh˘ historick˘ v˘voj. Na poãátku minulého století, jej zaãal pouÏívat J. A. Schumpeter, kter˘ vypracoval teorii inovací, zejména pro technickou oblast. Na Schumpetera navazovali dal‰í autoﬁi, napﬁ.
P. F. Drucker a u nás pak F. Valenta. Definice se nadále vyvíjí.
Oslo manuál (OECD, 1997) pojednává zejména o technick˘ch inovacích
produktÛ a procesÛ – TIPP (technological produkt and process innovation).
„TIPP zahrnují technicky realizované nové produkty a procesy a v˘znamná technická zdokonalení produktÛ a procesÛ. TIPP byly realizovány,
jestliÏe byly zavedeny na trh (inovovan˘ produkt) nebo uÏity ve v˘robním
procesu (inovace zpÛsobu zpracování). TIPP se t˘kají ﬁady vûdeck˘ch technick˘ch, organizaãních, finanãních a obchodních ãinností“. 5)
Podle dokumentu Evropské komise COM (2003) 112: „Inovace je obnova
a roz‰íﬁení ‰kály v˘robkÛ a sluÏeb a s nimi spojen˘ch trhÛ, vytvoﬁení nov˘ch
metod v˘roby, dodávek a distribuce, zavedení zmûn ﬁízení, organizace práce,
pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly“. 6)
Názor na inovace od pÛvodního zamûﬁení hlavnû na jejich technickou formu, (na niÏ b˘vá pojem dosud redukován) dospûl k pojetí, které zahrnuje
v‰echny sloÏky (fáze) celého ﬁetûzce. Poãínaje v˘zkumem, v˘vojem, (vãetnû

5)

Pﬁevzato: Národní inovaãní politika âR na léta 2005 – 2010, AIP âR, mimoﬁádné ãíslo 2005,
ip tt, str. 4

6)

tamtéÏ
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ostatních komponentÛ pﬁedv˘robní etapy), po v˘robu a její stránky (materiální, technickou, organizaãní a ﬁídící, péãi o lidské zdroje, design, kontrolu
atd.) a finální zavr‰ení – marketing, trh (prodej, obchod). Rozli‰ují se tudíÏ
rÛzné druhy inovací i specifické zpÛsoby jejich dosaÏení.
Jednak to jsou inovace v˘robkové (opírající se o v˘zkum, technické, materiálové, technologické komponenty), na nû navazující inovace netechnické
(z oblasti ekonomické, organizace a ﬁízení, inovace modelu podnikání, designu, marketingu, obchodu) a jednak inovace sociální (pracovních podmínek, kvalifikace pracovní síly, pracovních vztahÛ, forem odmûÀování, kultury pracovního prostﬁedí, morálního klimatu). Jedná se tudíÏ o cel˘ komplex
vûcí a vztahÛ, jejichÏ specifika je podmínûna charakterem podniku, firmy ãi
instituce. Váha jednotliv˘ch komponentÛ a jejich úloha v podnikovém inovaãním systému není stejná. Nejedná se vÏdy o bezprostﬁední návaznost
a pﬁímoãaré ovlivÀování. Podnûty mohou vzniknout v rÛzn˘ch ãástech systému ãi b˘t vyvolány odli‰n˘mi vlivy. Napﬁíklad impuls k v˘robkové inovaci
mÛÏe pﬁijetí tﬁeba od marketingu, kter˘ zjistí co nového pﬁipravuje konkurence nebo od skupiny, která analyzuje pohyb v patentové oblasti apod.
Av‰ak i v pﬁípadû, Ïe se jedná o v˘robkovou inovaci, je podmínkou úspûchu
provedení adekvátních inovaãních opatﬁení (zpravidla nestejné síly) v netechnické sféﬁe, jakoÏ i inovací v sociálním prostﬁedí. Nutno dbát, aby se jednotlivé inovaãní akty úãelnû doplÀovaly, plynule navazovaly a aby eventuálnû se vyskytující neÏádoucí (negativní) momenty byly vãas odstraÀovány
a nedocházelo k oslabování harmonického, komplexního v˘voje celopodnikového systému.
DÛleÏit˘m, prioritním cílem inovace je zv˘‰it konkurenceschopnost v˘robkÛ. Její úroveÀ je podmínûna vztahem tﬁí rozhodujících faktorÛ – jakosti,
ceny a dodací lhÛty, které vytváﬁejí tzv. „magickou pyramidu“.
Základním znakem inovace je schopnost v˘robce operativnû reagovat na
mûnící se poÏadavky zákazníkÛ. Zákazníka zaujímá zejména jakost v˘robku,
jejíÏ mírou je spokojenost. Jakostní v˘robek uspokojuje potﬁeby, poÏadavky
a pﬁání zákazníka, kter˘ je zpravidla ochoten zaplatit za vy‰‰í kvalitu i vy‰‰í
cenu. Zájem zákazníka je v‰ak kolísav˘ a nûkdy dává pﬁednost uspokojení
akutní potﬁeby a poÏaduje co nejkrat‰í dodací lhÛtu. Uspokojuje-li zákazníka kvalita, dodací lhÛta a i cena je pro nûj pﬁijatelná, pak takov˘ v˘robek je
plnû konkurenceschopn˘ a prosazuje se na trhu.
„Inovace je existenãnû rozhodujícím zpÛsobem spojena s podnikatelskou
sférou; je primárnû podnikatelsk˘m jevem. Podnikatelské subjekty se v konkurenãním, trÏním prostﬁedí snaÏí cestou inovací nalézt a vyuÏít nové podnikatelské pﬁíleÏitosti a tak zajistit dal‰í rozvoj svého podnikání a i svou dal‰í
úspû‰nou existenci. V globalizované ekonomice jsou pak inovace reálnou
cestou vedoucí k pﬁeÏití a k podnikatelskému úspûchu“. 7)

7)

Pﬁevzato: Národní inovaãní politika âR na léta 2005 – 2010, AIP âR, mimoﬁádné ãíslo 2005,
ip tt, str. 4

19

2. 2 Inovaãní podnikání 8)
Na pﬁelomu 20. a 21. století se ve svûtû prosazují procesy – zejména vûdeckotechnické, ekologické, globalizaãní a informaãní – které jsou pﬁíznaãné pro
v˘vojovou fázi, oznaãovanou jako znalostní spoleãnost, opírající se o informaãní ekonomiku. UdrÏet krok s dûním ve svûtû vyÏaduje dÛslednou orientaci na inovaãní podnikání 9), protoÏe pouze ten podnik, kter˘ systematicky inovuje, se mÛÏe prosadit na trhu a pﬁeÏít tlak konkurence. Charakteristick˘m
znakem inovaãního podnikání v souãasnosti je dÛsledné promítnutí progresivních znalostí do ãinnosti v‰ech sloÏek podniku (firmy, instituce), umoÏÀující
dosahovat vysoké míry pﬁidané hodnoty v˘robkÛ, podmínûné jejich vy‰‰í kvalitou, jejichÏ cena je pﬁijatelnûj‰í neÏ nabízí konkurence (viz pﬁíloha A/II).
Cílem je produkovat a na trh dodávat v˘robky, opírající se hlavnû o ãinnost lidského intelektu – my‰lení – poznávací ãinnosti 10). To znamená, Ïe jejich celková úroveÀ (kvalita, design, servis, cena, dodací lhÛta atd.) má siln˘
vûdeckoteoretick˘ náboj, poskytovan˘ v˘zkumem.
·anci prosadit se v inovaãním podnikání má firma (instituce), která systematicky uskuteãÀuje celostn˘ soubor aktivit, orientovan˘ch na efektivní vyuÏití znalostí:
 uplatÀovan˘ch v pracovních postupech – know-how, v organizaci práce,
v systému ﬁízení, v kultuﬁe podnikového prostﬁedí, v motivaci pracovníkÛ
i v partnerském stylu jejich vedení
 zakotven˘ch ve ‰piãkové technice a technologiích high-tech, v doporuãeních v˘zkumu a v˘voje vãetnû dovedení jejich v˘sledkÛ ke komerãnímu
úspûchu
 obsaÏen˘ch v progresivních kovov˘ch i nekovov˘ch materiálech (vãetnû
nanomateriálÛ), umoÏÀujících vyuÏít kompozitní a skoﬁepinové konstrukce,

8)

Pro rozvoj inovaãního podnikání u nás mají dÛleÏit˘ v˘znam dokumenty, které schválila vláda âR – Národní inovaãní strategii âR z 24. 3. 2004 a Národní inovaãní politiku âR na léta
2005 – 2010 ze 7. 7. 2005. Na vznik uveden˘ch dokumentÛ mûla pozitivní vliv aktivita a iniciativa Asociace inovaãního podnikání âR. AIP âR pﬁedloÏila podnûtné návrhy a nûkteﬁí její
ãlenové se na zpracování podíleli. Kromû tohoto AIP âR vydala dokumenty v mimoﬁádn˘ch
ãíslech svého ãasopisu ip tt a uspoﬁádala sérii semináﬁÛ a konferencí k jejich osvûtlení a zpﬁístupnûní pro veﬁejnost.

9)

V názorech na podnikání existují diference. Napﬁ. podle V. Nûmce „Podnikání je soustavná
ãinnost provádûná podnikatelem samostatnû, vlastním jménem a na vlastní odpovûdnost, za
úãelem dosaÏení zisku“ (viz. V. Nûmec, ¤ízení a ekonomika firmy, str. 15). V na‰í studii se pﬁidrÏíme definice inovaãního podnikání uvedenou v Základech inovaãního podnikání na str.19
(viz. P. ·vejda a kol. AIP âR, Praha, 2002)

10)

Smyslupln˘m je hlavnû prodej znalostí, nikoli materiálu. „… podnikání je dnes tak komplexní
a obtíÏné a pﬁeÏití firem v prostﬁedí, které je stále nepﬁedvídatelnûj‰í, konkurenãnûj‰í a plné nebezpeãí, tak riskantnûj‰í, Ïe dal‰í existence podniku závisí na kaÏdodenní mobilizaci kaÏdého
dostupného gramu inteligence“, prohlásil Konosuke Matsushita (pﬁevzato: Stuart Crainer, Moderní management, základní my‰lenkové smûry, str. 25, Management Press, Praha, 2000)
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sniÏovat materiálovou nároãnost i váhu v˘robkÛ a dosahovat jejich mimoﬁádné kvality, jakoÏ i jejich druhotné vyuÏití ãi recyklaci
 pﬁi uzavírání dohod se subdodavateli a spolupracujícími podniky na pravidelnou pruÏnou a vãasnou dodávku kvalitních komponentÛ ãi smluv
o vytvoﬁení spoleãného podniku, klastru, spin- off firmy, nebo s rÛzn˘mi
agenturami ke zpracování potﬁebn˘ch materiálÛ (projektÛ, auditÛ, podkladÛ apod.)
 dÛslednû v celém systému podnikání – od zahájení inovaãního cyklu pﬁi
koncipování vize, politiky, strategie, jejich implementaci v produktech,
uplatnûní na trhu, po vyhodnocení v˘sledkÛ a promítnutí získan˘ch poznatkÛ a zku‰eností ke zkvalitnûní nové inovaãní fáze.
Mimoﬁádnou péãi je nutno v systému inovaãního podnikání vûnovat pracovníkÛm, kteﬁí disponují odborn˘mi znalostmi a zku‰enostmi. Za prvé proto, Ïe jejich úloha je nezastupitelná a má zásadní vliv na ãinnosti jak jednotliv˘ch sloÏek podnikového systému i na vytváﬁení mimoﬁádnû kvalitních
v˘robkÛ s velkou pﬁidanou hodnotou i na nadstandardní úroveÀ jejich servisního zabezpeãení, a tak na fungování podniku vcelku. Za druhé proto, Ïe
na rozdíl od industriální v˘vojové etapy, kdy o úspû‰ích rozhodovala energie
(její dostupnost, kvalita, cena), pak ve znalostní spoleãnosti to jsou informace (jejich kvalita i kvantita, schopnost s nimi pracovat a vyuÏívat je), které
v hlavní míﬁe podmiÀují efekt inovaãního podnikání.
Stﬁední, zejména v‰ak malé podniky mají potíÏe, ãasto nemalé, které jim
neumoÏÀují náleÏitû rozvinout inovaãní podnikání, PﬁekáÏek, které jim stojí
v cestû je celá ﬁada. Zpravidla nemají:
 odpovídající znalosti a zku‰enosti jak zaloÏit a provozovat inovaãní firmu
 dostateãn˘ poãet kvalifikovan˘ch pracovníkÛ a obtíÏnû je získávají
 vlastní v˘zkum a v˘voj a ani si ho nemohou dovolit, neumí navazovat kontakty
s v˘zkumn˘mi organizacemi a obstarávat si potﬁebné prostﬁedky napﬁ. pomocí transferu technologií a nacházet podnûty pro inovaãní podnikání
 potﬁebn˘ investiãní kapitál a nedovedou obstarat finanãní prostﬁedky od
rÛzn˘ch fondÛ ãi úvûry od bank
 dostateãnû rozvinutou infrastrukturu, pﬁístrojovou bázi, rychl˘ internet
apod.
 potﬁebné znalosti jak zpracovat rÛzné projekty (napﬁ. pro získání grantÛ)
vãetnû jejich administrativnû technického vyhotovení a podání
 náleÏité kontakty s pﬁíslu‰n˘mi institucemi (resorty, krajsk˘mi orgány, vûdeckotechnick˘mi parky, apod.) k obstarání nezbytn˘ch informací.
Zvládnout úkoly inovaãního podnikání a pﬁekonat uvedené tûÏkosti i jiné
problémy s tím spojené, pﬁesahující rámec podnikov˘ch moÏností, nutí podniky hledat pomoc u institucí, které byly k tomuto úãelu zﬁízeny a mají odpovídající vybavení. Jedná se zejména o vûdeckotechnické parky (VTP).
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3.
P¤EHLED
TEORIE INOVACE

lasifikace inovaãních ﬁádÛ byla postupnû vytváﬁena s vyuÏitím poznatkÛ
empirického prÛzkumu posluchaãÛ inovaãního semináﬁe na V·E v PraK
ze pod vedením prof. F. Valenty od konce padesát˘ch let minulého století.

1)

Na jeho práci pﬁi definování ﬁádÛ inovací navázal P. ·vejda v rámci externí
v˘uky na Stavební fakultû âVUT v Praze a pﬁi vedení projektÛ inovaãních
produktÛ v rámci projektu CIVL a pﬁi ﬁe‰ení dal‰ích projektÛ. Potvrdil platnost vymezení klasifikace ﬁádÛ inovace, aplikace do praktick˘ch podmínek
stavebních objektÛ a inÏen˘rsk˘ch staveb potvrdily naléhavost komplexního
pÛsobení technick˘ch, ekonomick˘ch a spoleãenskovûdních faktorÛ inovací.
Potvrzuje se, Ïe schéma klasifikace ﬁádÛ inovace je potﬁeba po detailním prÛzkumu doplnit o spoleãenskovûdní poznatky a limity. Jejich strukturu budeme ﬁe‰it v nastávajícím období.

3. 1 ¤ády, rody, typy a druhy inovací
Inovace zpÛsobují, Ïe v˘robky, v˘robní systémy a jejich uspoﬁádání se
vzdalují svému pÛvodnímu stavu o rÛznou v˘vojovou vzdálenost. Tuto v˘vojovou vzdálenost oznaãujeme jako „ﬁád inovace“.
Jako pﬁíklad rÛzné v˘vojové vzdálenosti mÛÏe slouÏit srovnání nov˘ch
v˘robkÛ na úrovni nové varianty a nové generace. Nová varianta si zachovává základní konstrukãní ﬁe‰ení generace k níÏ náleÏí, li‰í se od dosavadních variant této generace tím, Ïe pﬁichází s nov˘m ﬁe‰ením nûkteré
z pracovních nebo obsluÏn˘ch funkcí, coÏ se mÛÏe projevit ve vy‰‰ím v˘konu nebo snadnûj‰í obsluze. Naproti tomu nová generace se vyznaãuje
nov˘m konstrukãním ﬁe‰ením pﬁi srovnání s pÛvodní generací. Zachovává si v‰ak dosavadní druhov˘ znak, kter˘m je koncepce na níÏ je zaloÏeno
jejich fungování, spoleãné s pﬁedcházejícími generacemi stejného druhu
v˘robkÛ.
Nové varianty a generace v˘robkÛ (i nakupovan˘ch strojÛ, zaﬁízení, komponent a surovin) zaujímají v celém spektru inovaãních ﬁádÛ dÛleÏité místo,
neboÈ tvoﬁí pﬁeváÏnou vût‰inu ve skupinû kvalitativních inovací. V celém
spektru ﬁádÛ inovací v‰ak existují inovace niÏ‰ích ﬁádÛ neÏ je nová varianta
(je to skupina racionalizaãních inovací) a také kvalitativní inovace vy‰‰ích ﬁádÛ, neÏ je nová generace.
K dané inovaci mÛÏeme pﬁiﬁadit urãit˘ ﬁád podle znakÛ, které má spoleãné s nejblíÏe pﬁíbuzn˘m dosavadním v˘robkem nebo v˘robním faktorem ãi
procesem na jedné stranû a podle znakÛ, kter˘mi se od nûho na druhé stranû li‰í. Tedy podle toho, co se inovací zachovává a co se pﬁi ní mûní. Jde o stanovení pﬁíslu‰nosti k rodu a vymezení druhového rozdílu. „Rod“ a „druh“
jsou v tomto obecném pojetí u inovací pouze v relativním vztahu s ohledem

1)

Tato kapitola byla zpracována s vyuÏitím publikací prof. F. Valenty.
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na poãet inovaãních ﬁádÛ. Aplikace této definice pro novou variantu tedy
znamená pﬁiﬁazení nového v˘robku k jisté generaci (co se zachovává) a vymezení variantního rozdílu (co se mûní).
Tento zpÛsob urãení ﬁádu inovace byl uplatnûn u nov˘ch variant a generací. U racionalizaãních inovací niÏ‰ího ﬁádu, tj. inovací, neÏ je nová varianta ãi
generace se oba znaky (co se zachovává a co se mûní) vztahují k v˘robnímu
procesu. Pﬁi zachování v˘roby jisté varianty v˘robkÛ nebo uÏívání jist˘ch v˘robních faktorÛ (první znak) mÛÏe jít o zmûnu technologiãnosti konstrukce
zachovávané varianty (druh˘ znak), která v‰ak nemá vliv na vlastnosti této
varianty, rozhodné pro jejího uÏivatele. Do tohoto ﬁádu inovace patﬁí v‰echny vzájemné kvalitativní adaptace v˘robních faktorÛ, napﬁíklad pﬁizpÛsobení pﬁípravkÛ a nástrojÛ vlastnostem strojÛ a vyrábûn˘ch souãástí. Je-li nová
varianta inovací pátého ﬁádu, potom zmûna vzájemné adaptace v˘robních
faktorÛ je inovací ãtvrtého ﬁádu.
V˘‰e uvedená kvalitativní adaptace v˘robních faktorÛ mÛÏe zÛstávat nezmûnûna (první znak), mÛÏe v‰ak nastat zmûna v uspoﬁádání v˘robních operací, napﬁíklad pﬁechod od paralelního k sériovému provádûní operací, tedy
zmûna organizace v˘robního procesu. V˘robní proces se bude ve srovnání
s pÛvodním stavem li‰it organizaãním propojením operací (druh˘ znak).
V klasifikaci inovaãních ﬁádÛ jde o inovaci tﬁetího ﬁádu.
Organizaãní uspoﬁádání v˘robního procesu mÛÏe zÛstat zachováno (první
znak), jednotlivé operace v‰ak mohou b˘t provádûny se zmûnûnou intenzitou, jako je napﬁíklad zv˘‰ení rychlosti chodu montáÏního pásu. V˘robní
proces se od pÛvodního stavu nyní li‰í jinou intenzitou prÛbûhu operací (druh˘ znak). Taková zmûna bûÏnû nastává pﬁi zábûhu nové v˘roby. Jde o inovaci druhého ﬁádu.
Intenzita v˘robních operací mÛÏe zÛstat zachována, mÛÏe se v‰ak mûnit
ãetnost v˘robních faktorÛ, zejména pracovních sil, napﬁíklad pﬁi zv˘‰ené poptávce po v˘robcích. Zavedení dal‰í zmûny pﬁi zachování v‰ech dosavadních
znakÛ v˘robního procesu je pﬁíkladem takové inovace. V klasifikaci podle tabulky 1 je uvádûna jako inovace prvního ﬁádu.
V opaãném smûru neÏ je nová generace má o stupeÀ vy‰‰í inovaãní ﬁád
pﬁechod k jinému druhu v˘robkÛ (resp. v˘robních faktorÛ). Nov˘ druh (inovace sedmého ﬁádu) zachovává princip na nûmÏ je zaloÏeno jeho fungování (první znak), av‰ak toto fungování je ﬁe‰eno koncepãnû novû (druh˘
znak). Pﬁechod k v˘robû nového druhu v˘robkÛ opou‰tí kontinuální zdokonalování dosavadního v˘robního programu podniku. Nástup nového
druhu v˘robkÛ do v˘roby a prodejÛ se proto oznaãuje jako diskontinuální, resp. „radikální“ inovace. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t tryskov˘ stav, kter˘ zÛstává tkacím strojem (první znak), opou‰tí v‰ak prohoz útku osnovou pomocí ãlunku, útek je nyní nesen kapkou vody nebo vzduchem (druh˘
znak). Tento pﬁíklad zároveÀ ukazuje, Ïe nov˘ druh mÛÏe nastupovat v nûkolika poddruzích (v tomto pﬁíkladu jde o hydraulick˘ a pneumatick˘ tryskov˘ stav). Diverzifikace tohoto typu se mÛÏe objevovat u v‰ech ﬁádÛ inovace. Nová varianta mÛÏe b˘t ﬁe‰ena „trsem“ subvariant, nová generace
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se mÛÏe ﬁe‰it nûkolika subgeneracemi. Obdobnû to platí i pro vy‰‰í ﬁád inovace neÏ je nov˘ druh.
Tímto vy‰‰ím ﬁádem inovace je nástup nového rodu v˘robkÛ nebo v˘robních faktorÛ. Touto inovací je opou‰tûn pÛvodní princip fungování v˘robkÛ nebo v˘robních faktorÛ. Vzniká tak nové odvûtví v˘roby. Pﬁíkladem
mÛÏe b˘t opu‰tûní principu pohybu pozemních dopravních prostﬁedkÛ po
kolech a pﬁechod k pohybu po vzduchovém pol‰táﬁi, realizovan˘ vzná‰edlem. V minulosti byl tento ﬁád inovace uskuteãnûn elektrotechnikou a v ní
zámûnou parního stroje elektromotorem. Ménû revoluãním pﬁípadem bylo opu‰tûní principu tkaní nebo pletení pﬁi v˘robû netkan˘ch textilií. Principiálnû nová technologie, jejíÏ nástup je inovací osmého ﬁádu, patﬁí je‰tû
v˘raznûji neÏ inovace na úrovni nástupu nového druhu do skupiny diskontinuálních radikálních inovací. Zachovává se zde jiÏ jen pﬁíslu‰nost ke
klasickému kmeni makrotechnologií.
V polovinû dvacátého století zahajuje nástup nov˘ kmen mikrotechnologií, kter˘ definujeme jako inovaci devátého ﬁádu. Zaãíná aplikací polovodiãové elektroniky ve v˘poãetní a regulaãní technice, pokraãuje aplikací mikroelektronického ãipu v zaﬁízeních pro v‰echny oblasti ãinnosti,
nastupuje inÏen˘rství genové manipulace a koncem století tento kmen
pﬁechází do v˘voje a vyuÏití dal‰ích mikrotechnologick˘ch vûtví, jako jsou
mikroelektromechanické systémy, elektronizované materiály, mikroenergetické zdroje a nanotechnologie jako manipulace s jednotliv˘mi atomy
a molekulami. Mikrotechnologie zatím ústí do globálního informaãního
systému s tendencí „kaÏd˘ na pﬁíjmu“ – "everybody on line". Mikrotechnologick˘ kmen rychle diverzifikuje do ﬁady rodÛ, druhÛ, jejich generací
a variant.
Nástup mikrotechnologií nenavazuje na nic z dosavadních makrotechnologick˘ch v˘rob. V tomto smyslu je technologick˘m pﬁevratem. Li‰í se od
v‰ech makrotechnologií tím, Ïe orientuje lidskou ãinnost na pﬁímé ovládání
vnitﬁní struktury neÏivé a Ïivé hmoty. Klasická makrotechnologická v˘roba
ov‰em rovnûÏ ovládá vnitﬁní strukturu hmoty, ãiní tak v‰ak zprostﬁedkovanû
vnûj‰ím fyzikálním a chemick˘m pÛsobením.
V˘klad o ﬁádech inovací mÛÏeme shrnout do tabulky 1.
Uveìme dále praktické pﬁíklady inovaãních ﬁádÛ. ¤ád minus n (degenerace ve více moÏn˘ch rozmûrech), ﬁád 0 (regenerace), racionalizaãní inovace (ﬁád 1–4), kvalitativní inovace (ﬁád 5–8) a technologick˘ pﬁevrat – mikrotechnologie (ﬁád 9).
¤ád 1 pﬁedstavuje zmûnu mnoÏství (napﬁíklad dal‰í pracovní síly), ﬁád 2 je
oznaãován jako intenzita (napﬁ. rychlej‰í posun pásu), ﬁád 3 jako reorganizace (napﬁ. pﬁesuny operací) a ﬁád 4 jako kvalitativní adaptace (technologická konstrukce). Kvalitativní inovace jsou pﬁedstavovány inovaãním ﬁádem 5
(varianta, napﬁ. rychlej‰í stroj), ﬁádem 6 (generace, napﬁ. stroj s elektronikou), ﬁádem 7 (druh, napﬁ. tryskov˘ stav) a ﬁádem 8 (rod, napﬁ. genová manipulace). Jako technologick˘ pﬁevrat (mikrotechnologie) je uvaÏován ﬁád 9
v podobû kmene.
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Tab. 1
Schéma klasifikace ﬁádÛ inovace

3. 2 Frekvence inovací, hospodáﬁské cykly
Inovace jednotliv˘ch ﬁádÛ se zpravidla stﬁídají v pravideln˘ch ãasov˘ch
úsecích. Napﬁíklad nové generace osobních automobilÛ v posledních nûkolika desítkách let nastupují v pravidelném rytmu po 4 aÏ 5 letech. Tomuto rytmu se podﬁídila také akciová spoleãnost ·kodaAuto po vstupu koncernu
Volkswagen do této firmy. Pﬁed tím firma ·koda mûla pﬁi nástupech generací niÏ‰í tﬁídy osobních automobilÛ podstatnû del‰í intervaly.
V „zaveden˘ch“ odvûtvích, kam patﬁí v souãasnosti také v˘roba osobních
vozÛ, je obvyklé a optimální zachovat ustálenou frekvenci inovací. V jin˘ch
pﬁípadech mohou nastat situace, kdy s ohledem na vnûj‰í i vnitﬁní podmínky
sleduje frekvence tendenci ke sniÏování nebo naopak ke zvy‰ování. ¤ada takov˘ch situací byla zaznamenána posluchaãi inovaãního semináﬁe na V·E
v Praze v ‰edesát˘ch letech.
Jedním ze zaznamenan˘ch pﬁípadÛ bylo zahájení v˘roby cívkov˘ch magnetofonÛ od poloviny padesát˘ch let ve firmû Tesla. Tehdy nov˘ druh v˘robkÛ byl v domácí firmû vyvíjen imitací, nikoli na základû licence. První dvû generace (MGK, Sonet 1) nebyly úspû‰né a vystﬁídaly se s vysokou frekvencí.
Stává se to u zahajování v˘roby nového druhu. Teprve tﬁetí generace (Sonet
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Duo) byla úspû‰ná a setrvala ve v˘robû nûkolik let. V dal‰ím v˘voji, v osmdesát˘ch letech, kter˘ jiÏ nemohl b˘t v semináﬁi zaznamenán, se frekvence
nástupu posledních generací cívkov˘ch magnetofonÛ zvy‰ovala pod tlakem
konkurence nejprve zdokonalovan˘ch kazetov˘ch magnetofonÛ a nakonec
tato v˘roba skonãila poslední generací (B115 Hi Fi Stereo) pod vlivem ‰íﬁení laserov˘ch CD pﬁehrávaãÛ.
Zdlouhavé a kolísavé ‰íﬁení generace psacích strojÛ 1511 v prÛbûhu padesát˘ch let bylo zpÛsobeno okolnostmi centrálního plánování, pﬁi nûmÏ se
o zaﬁazení v˘robkÛ do v˘roby rozhodovalo podle toho, nakolik zajistí plnûní plánovan˘ch ukazatelÛ produktivity práce v hrubé v˘robû. Psací stroje
vzhledem k pracnosti nepatﬁí mezi „producenty“ velk˘ch objemÛ hrubé v˘roby na jednotku vynaloÏené práce. Do v˘roby byly zaﬁazovány jen v takov˘ch dávkách, které celkov˘ plán nemohly naru‰it. V ‰edesát˘ch letech se nástupy dal‰ích generací psacích strojÛ urychlovaly, zﬁejmû pod vlivem
oãekávání ekonomické reformy. Tﬁetí zaznamenaná generace 1518 jiÏ se roz‰iﬁovala optimálním zpÛsobem – rychl˘m nástupem objemÛ v˘roby na maximum a setrváním na tomto maximu po del‰í dobu s mírn˘m kolísáním. Tento zpÛsob ‰íﬁení a pozdûji rychlého ústupu je pﬁíznaãn˘ pro úspû‰né v˘robky,
jako napﬁíklad pro generaci Sonet Duo cívkov˘ch magnetofonÛ.
Na poãátku devadesát˘ch let bylo ‰íﬁení nov˘ch v˘robkÛ znaãnû ovlivnûno liberalizací zahraniãního obchodu. Rychl˘ rÛst dovozÛ techniky pro domácnosti ovlivnil nepﬁíznivû napﬁíklad v˘robu napaﬁovacích Ïehliãek v a.s.
ETA. Data o ‰íﬁení, ústupu a stﬁídání ãtyﬁ generací tohoto v˘robku za léta
1980 aÏ 1999, vypovídají o dvou nepﬁízniv˘ch vlivech.
Po první generaci 270, která se ‰íﬁila a ustupovala celkem rovnomûrnû
a byla ve v˘robû 6 let, nastoupila druhá generace 0271. Ta se vyrábûla pﬁíli‰
dlouho. Po 8 letech v roce 1991 byla vytlaãována zahraniãním zboÏím. Firma
nemûla vãas pﬁipravenu dal‰í generaci. Dal‰í dvû generace 1271 a 272, 275 jiÏ
vstoupily do silné konkurence dováÏeného zboÏí a nemohly se uplatnit, jejich v˘roba k roku 1999 prakticky ustala.
Jak je v˘‰e zmínûno, varianty jisté generace mají vy‰‰í frekvenci, neÏ generace ve stejném druhu v˘robkÛ. Vzhledem k tomu diferenãní kﬁivky u variant je nutno konstruovat na diferencích objemÛ v˘roby za krat‰í neÏ roãní
období. Srovnání frekvence generací a variant bylo rovnûÏ zaznamenáno
v prÛzkumech inovaãního semináﬁe v ‰edesát˘ch letech.
Obecnû platí, Ïe inovace vy‰‰ích ﬁádÛ mají niÏ‰í frekvenci a vût‰í délku vlny v níÏ se stﬁídají, neÏ inovace niÏ‰ích ﬁádÛ. Vy‰‰í frekvenci neÏ varianty mají inovace racionalizaãní skupiny. Tyto inovace v‰ak neb˘vají rovnomûrnû
rozloÏeny v prÛbûhu roku, ãasto se vyskytují v hnízdech s vy‰‰ím poãtem.
Racionalizaãní inovace b˘valy v situaci centrálního plánování nahromadûny zpravidla na poãátku roku z toho dÛvodu, aby bylo moÏno za roãní plánovací období vykázat co nejvy‰‰í ukazatele, napﬁ. úspory pracnosti. Soustﬁedûní racionalizaãních inovací do „hnízd“ realizovan˘ch zároveÀ v‰ak je
pﬁirozené a efektivní u pﬁíleÏitosti realizace inovací vy‰‰ích ﬁádÛ, v na‰em
pﬁíkladu pﬁi nástupu nov˘ch variant a generací. Av‰ak i tyto inovace vy‰‰ích
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ﬁádÛ byly ponejvíce realizovány na poãátku roku z v˘‰e uveden˘ch plánovacích dÛvodÛ.
Frekvencí inovací vy‰‰ích ﬁádÛ neÏ je generace se vûnoval Joseph A. Schumpeter ve své nejobsáhlej‰í knize „Business Cycles“ (1939). Je autorem inovaãní interpretace hospodáﬁsk˘ch cyklÛ rÛzného ﬁádu, o nichÏ empiricky dokládal, Ïe jsou vyvolávány inovacemi vût‰ího nebo men‰ího v˘znamu.
Schumpeter pﬁisuzoval „ﬁád“ jednotliv˘m vlnám, nikoli inovacím, jimiÏ byly
vyvolány. Ve zmínûné knize uvádí, Ïe hospodáﬁské cykly resp. vlny mají rÛzn˘
ﬁád, pﬁi ãemÏ cykly vy‰‰ího ﬁádu jsou sloÏeny z uceleného poãtu cyklÛ niÏ‰ího
ﬁádu. Jeho schéma hierarchie hospodáﬁsk˘ch cyklÛ uvádíme na obrázku 1.
Schumpeterovo schéma hospodáﬁsk˘ch cyklÛ

V tomto schématu Schumpeter vyjádﬁil vztahy mezi cykly s rÛzn˘mi délkami jejich vln, které byly rozeznány na statistick˘ch datech o rÛzn˘ch hospodáﬁsk˘ch veliãinách. Z rÛzn˘ch hospodáﬁsk˘ch cyklÛ Schumpeter sestavil
ucelen˘ systém. První z nich je Juglarova (J) 9 aÏ 11letá vlna (1860) známá
jako investiãní resp. krizov˘ cyklus. Dal‰í byly definovány ve dvacát˘ch letech 20. století: Kondratûvova (K) vlna dlouhá kolem poloviny století, Wardwellova (W) vlna s délkou 22 aÏ 25 let a Kitchinova vlna o délce cca 3 let. Jedna K-vlna obsahuje dvû Wardwellovy vlny, jedna W- vlna tﬁi Juglarovy vlny
a jedna J-vlna tﬁi Kitchinovy vlny. Zde je moÏno uvést, Ïe Schumpeter do
schématu v Business Cycles nezaﬁadil Wardwellovu vlnu z praktick˘ch dÛvodÛ – ‰lo mu pouze o demonstraci vztahÛ mezi rÛzn˘mi cykly.
Kondratûvovy vlny jsou podle Schumpetera vyvolávány radikálními inovacemi, jimiÏ je nástup a ‰íﬁení zcela nov˘ch odvûtví. Jde o skupiny inovací,
které v na‰í klasifikaci definujeme jako nové rody. První Kondratûvova vlna,
podle Schumpetera zaãínající prÛmyslovou revolucí a konãící zhruba v roce
1842, byla vyvolána ‰íﬁením parního stroje a strojÛ schopn˘ch pohonu parním strojem. Druhá Kondratûvova vlna (1842 aÏ 1898) spoãívala v expanzi
v˘stavby veﬁejn˘ch Ïeleznic a ocelárenství. Tﬁetí Kondratûvova vlna (1898 aÏ
cca 1950) byla zahájena expanzí elektroenergetiky, elektrotechniky, automobilÛ a letadel. âtvrtá Kondratûvova vlna zabírá druhou polovinu dvacátého století a byla nesena expanzí polovodiãové elektroniky a mikroelektroniky.
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Stﬁídání inovací ﬁádu „rod“ má frekvenci danou zhruba polovinou století, coÏ
znamená, Ïe od prÛmyslové revoluce kaÏdá polovina století pﬁinesla ‰íﬁení
dal‰ích nov˘ch odvûtví v˘roby.
Uprostﬁed Kondratûvovy vlny, po zhruba 25 letech od nástupu pﬁíslu‰n˘ch
nov˘ch odvûtví a skupiny z nich vyvinut˘ch druhÛ, pﬁichází nástup nové skupiny druhÛ, které vyvolávají druhou Wardwellovu vlnu pﬁíslu‰né K-vlny. Inovace ﬁádu „druh“ mají frekvenci danou pﬁibliÏnû ãtvrtinou století. Poslední
W-vlna uprostﬁed ãtvrté K-vlny nastoupila kolem roku 1975 expanzí aplikací mikroelektronického ãipu do v‰ech oborÛ lidské ãinnosti. PﬁibliÏnû ve stejné dobû byly poznatky v˘zkumu dûdiãné informace uplatnûny v inÏen˘rství
genové manipulace.
Také uprostﬁed pﬁedcházejících Kondratûvov˘ch vln pﬁicházely nové druhy resp. obory. Ve tﬁetí K-vlnû, po roce 1920, to bylo ‰íﬁení vakuové elektroniky v podobû expanze radiového vysílání a pozdûji televize a také nástup
makromolekulární chemie a plastick˘ch hmot. Uprostﬁed druhé K-vlny, kolem roku 1875, nastupuje prÛmyslová anorganická chemie – v˘roba strojen˘ch hnojiv v Nûmecku. Uprostﬁed první vlny patﬁí do této kategorie aplikace stacionárního parního stroje k pohonu pozemních dopravních
prostﬁedkÛ a lodí (u nás J. BoÏek), první lokomotivy slouÏí dopravû uvnitﬁ
prÛmyslov˘ch areálÛ.

3. 3 Poãátky páté Kondratûvovy vlny
V˘voj hmotn˘ch soukrom˘ch investic v USA od poãátku devadesát˘ch let
má tvar typick˘ pro nástup nové Kondratûvovy vlny, tentokrát v poﬁadí páté.
V ostatních vyspûl˘ch zemích byl v prÛbûhu devadesát˘ch let opûtn˘ rÛst
hmotn˘ch investic po stagnaci opoÏdûn a nastal postupnû aÏ ve druhé polovinû dekády. Nástup zcela nov˘ch odvûtví je zatím zastﬁen dominujícím jevem pﬁelomu tisíciletí, kter˘m je globální informaãní a komunikaãní systém
s tendencí „everybody on line“ jako plod mikroelektronické expanze. Zcela
nová odvûtví a obory v‰ak nastupují v podobû dal‰ího vûjíﬁe mikrotechnologií a nanotechnologií, které pﬁekraãují informaãní a regulaãní meze mikroelektroniky.
Uveìme dále pﬁíklady technick˘ch parametrÛ a cílÛ ‰piãkov˘ch odvûtví
pro srovnání s aktuálními parametry roku 2007.
První skupinu mikrotechnologií a produktÛ inspirovan˘ch ãipem a pﬁesahujících dosavadní mikroelektroniku, pﬁedstavují tzv. MEMS, ãili mikroelektro-mechanické systémy. Jedním z prvních pﬁípadÛ je ãip firmy Texas Instruments, osazen˘ zrcátky na kloubech, kaÏdé s vlastním elektronick˘m
obvodem. SlouÏí jako promítací zaﬁízení. V roce 1996 bylo na ãipu 1000 zrcátek, o rok pozdûji jich bylo jiÏ 10 000. Svûtelnou litografií byly v Bellov˘ch
laboratoﬁích firmy Lucent Technology poﬁízeny ve stejné dobû ãipy v poãtu 10 000 kusÛ na silikonové oplatce, které slouÏí jako mikromodulátory
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koncov˘ch stupÀÛ pro obousmûrnou komunikaci po optickém vláknû. TvÛrci tohoto mikromodulátoru se vyjádﬁili, Ïe si dovedou pﬁedstavit praktické
pouÏití takového ãipu ve stovkách jin˘ch pﬁípadÛ. Mikromodulátor firmy Lucent Technology je jedním z mála pﬁípadÛ produktÛ mikrotechnologií, u nichÏ byly zveﬁejnûny základní ekonomické parametry. Dále je moÏné uvést ﬁadu dal‰ích pﬁíkladÛ, rovnûÏ z âR. Mezi nû patﬁí i produkty, které získaly Ceny
Inovace roku v letech 1996–2006.
Inovaãní proces reprezentovan˘ mikro-elektro-mechanick˘mi systémy je
tedy pokraãováním mikroelektroniky, ov‰em v jin˘ch oblastech, neÏ které
mikroelektronika dﬁíve obsadila. Vznikají tak miniaturní pracovní ústrojí
a komponenty, které mohou v rÛzn˘ch strojích a zaﬁízeních nahradit mechanická pracovní ústrojí podobnû, jako pﬁed témûﬁ padesáti lety zaãaly polovodiãové elektronické regulaãní systémy vytlaãovat mechanickou regulaci.
Mohou v‰ak zejména vyvolat vznik zcela nov˘ch strojÛ a zaﬁízení. V˘‰e uvedené dva pﬁíklady patﬁí do této kategorie. PﬁiblíÏením k tomuto inovaãnímu
procesu je velmi blízko produkt firmy Presstek (USA), kter˘, jako souãást ofsetového tiskaﬁského stroje, ãiní pﬁípravu tiskové formy jeho vnitﬁní pracovní operací. AÏ dosud se tiskové formy pﬁipravovaly na zvlá‰tním zaﬁízení
mokrou cestou. U nás byla tato inovace uplatnûna na ofsetov˘ch strojích
v Adamovsk˘ch strojírnách, poprvé na svûtû pro formát A2. Ve Velké Britanii je ve v˘voji stroj pro zemûdûlství slouÏící aplikaci hnojiv a pesticidÛ, kter˘ svou funkcí pﬁipomíná barevnou inkoustovou tiskárnu. Pﬁi pojíÏdûní po
poli s plodinami jeho ãidla zaznamenávají vlastnosti pÛdy jako vlhkost, kyselost a pod. a rozli‰ují rostliny uÏiteãn˘ch plodin od plevele. K jednotliv˘m
rostlinám plodin trysky vstﬁikují pﬁesnou dávku hnojiva s ohledem na vlastnosti pÛdy v daném místû a na rostliny plevele opût pﬁesnou dávku pesticidÛ. MnoÏství pouÏitého hnojiva a pesticidÛ radikálnû klesá a minimalizuje
zamoﬁení pÛdy k extrémnû nízk˘m hodnotám.
Blízk˘mi pﬁíbuzn˘mi mikro-elektro-mechanick˘ch systémÛ jsou miniaturizované „klasické“ mechanismy. Na rozdíl od MEMS jsou vytváﬁeny znám˘mi a „zaveden˘mi“ technologiemi. V Japonsku byl v devadesát˘ch letech
sestrojen funkãní automobil ve velikosti r˘Ïového zrnka. RovnûÏ v Japonsku
je vyvíjen umûl˘ hmyz, kter˘ má slouÏit k opylování rostlin ve sklenících.
Z Nûmecka je známa funkãní helikoptéra ve velikosti banánu, pohánûná
elektromotorkem v rozmûru ‰piãky tuÏky. V USA byl vyvinut mechanick˘
hlem˘Ïì, kter˘ je urãen pro procházení potrubím v primárním okruhu jadern˘ch elektráren jako prostﬁedek pro detekci poruch. Je vyvíjena celá ﬁada extrémnû miniaturizovan˘ch pohybliv˘ch mechanismÛ, které by mûly
slouÏit také pro potﬁeby ‰pionáÏe.
Mikrotechnologie vstupují i do ﬁe‰ení nov˘ch materiálÛ. Nové slitiny oceli mají b˘t schopny zacelovat vzniklé trhliny, napﬁíklad v lopatkách turbin.
Beton nasycen˘ mikroelektronick˘mi ãidly by mûl vysílat varovné signály
pﬁed protrÏením hrází. K roku 2006 by mûly b˘t k dispozici tkaniny pro obleãení, které budou v chladu zahﬁívat a ve vedrech ochlazovat toho, kdo je
bude nosit. V MediaLab, MIT, USA, mají vzorek sendviãového papíru,
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vybaveného mikrosítí s buÀkami elektronického inkoustu. Kniha, vyrobená
z tohoto materiálu, má b˘t schopna „natáhnout“ text z diskety, vloÏené do
disketové jednotky umístûné v pﬁední desce a ovládané ze hﬁbetu, anebo prostû stáhnutím z internetu. Na tomto základû se má zrodit také promítací plátno pro pﬁíjem televizních programÛ. KdyÏ se pﬁíjem vypne, mÛÏe plátno na
zdi viset jako obraz. Ne v‰echno v‰ak pochází z USA. V Nûmecku napﬁ. byly vyvinuty kontaktní ãoãky pro noãní vidûní.
Mimo pozornost mikrotechnologického v˘zkumu nezÛstaly ani zdroje
energie. V MediaLab MIT zdokonalují mikrogenerátor elektﬁiny vestavûn˘
do pode‰ve boty. Elektﬁina se vyrábí pﬁi chÛzi. V téÏe laboratoﬁi vyvíjejí vláknové anténky, které, vetkané do látky na ko‰ile, mohou snímat pﬁirozené
elektrické pole lidského tûla. V obou pﬁípadech má jít o zdroj, schopn˘ napájet mobilní telefon nebo kapesní poãítaã. V publikaci, z níÏ je pﬁevzata vût‰ina uveden˘ch pﬁíkladÛ mikrotechnologick˘ch produktÛ („The New Age of
Discovery“, zvlá‰tní pﬁíloha TIME, prosinec 1997), je také zmínka o fotosyntéze. Strom je hodnocen jako vynikající stroj, kter˘ pﬁi sluneãním svûtle
zpracovává kysliãník uhliãit˘ z ovzdu‰í, vodu a minerálie z pÛdy na materiály na bázi uhlovodíkÛ a jako odpad vypou‰tí kyslík. Praktické realizaci v podobû nového zdroje energie je tato my‰lenka ov‰em hodnû vzdálená. Ani
v oblasti v˘zkumu mikroenergetiky není v˘zkum v USA osamocen. Laboratoﬁ STARLAB se sídlem v Belgii vyvíjí mj. prací prá‰ek, kter˘ zpÛsobí, Ïe jím
vyprané textilie za denního svûtla se mají stát „nositeln˘mi bateriemi“,
schopn˘mi napájet kapesní poãítaã kombinovan˘ s mobilem. Celková tendence v mikroenergetice zﬁejmû smûﬁuje k tomu, aby spotﬁebiãe mûly vlastní autonomní zdroj energie, nezávisl˘ na energetick˘ch sítích.
Experimentálnû se rozvíjejí nanotechnologie ãili sestavování objektÛ
z jednotliv˘ch atomÛ a molekul, pÛvodnû inspirované genovou manipulací.
Od prvního praktického pokusu, jak˘m bylo sestavení firemní znaãky IBM
z atomÛ Ïeleza v roce 1993, se pokroãilo k ovûﬁování nového principu realizace digitálního poãtu. Na plo‰e diamantu lze molekulárním senzorem rozli‰ovat mezi atomem lithia (=1) a atomem vodíku (=0). Jiné v˘zkumy dospûly
k závûru, Ïe chomáãky trubic sestaven˘ch kaÏdá z 60 atomÛ uhlíku, se chovají podobnû, jako tranzistory na ãipu. Mikrotrubice z atomÛ uhlíku se mají
stát napﬁíklad transportéry lékÛ na urãené místo v lidském organismu.
Z uveden˘ch pﬁíkladÛ jsou patrné tyto trendy:
 urychluje se v˘zkum a v˘voj jednotliv˘ch odvûtví
 roste úloha spoleãenskovûdních oborÛ vãetnû komplexního chápání tûchto procesÛ s otázkou:
 pﬁinese „novou ekonomiku“ pátá dlouhá K – vlna?
JiÏ del‰í dobu jsou aktuální úvahy o moÏném nástupu V. vlny spojované
s informaãní revolucí, s pÛvodnû pﬁedpokládan˘m vrcholem v letech
2020/2030, kdy by mohly b˘t objektivnû vytvoﬁeny podmínky pro systémové zmûny spoleãenského ﬁádu, zejména prÛbûÏn˘m uplatÀováním spoleãenskovûdních poznání v inovaãních procesech. V této souvislosti proto hovoﬁíme o inovaãním pﬁístupu k dlouh˘m vlnám.
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3. 4 Inovaãní zisk, zavedená a nová odvûtví
Expanze nov˘ch odvûtví v˘roby v prvních obdobích Kondratûvovy vlny je
„taÏena“ inovaãním ziskem. První úspû‰né generace nov˘ch druhÛ a rodÛ v˘robkÛ, technologick˘ch zaﬁízení, komponent a materiálÛ vstupují do nákladovû-cenov˘ch proporcí trÏního pole jako pﬁekvapení v ekonomickém smyslu. Jejich trÏní ceny ztrácejí vztah k nákladÛm na jejich v˘robu, obvykl˘
u zavedeného bûÏného zboÏí. Ztrácejí také kontinuitu s v˘vojem kvalitativních vlastností bûÏn˘ch v˘robkÛ. Pro znázornûní této odchylky lze pouÏít v˘‰e zmínûn˘ pﬁípad mikromodulátoru firmy Lucent. Náklady na 10.000 kusÛ
na jedné oplatce ãinily 1.000 USD, jeden kus pﬁi‰el na 10 centÛ. Klasick˘ modulátor pro stejn˘ úãel se v roce 1996 prodával za 5.000 USD. Kdyby se mikromodulátor prodával po 50 USD za kus, tedy za stokrát niÏ‰í trÏní cenu, hrub˘ zisk by v ní zabíral extrémnû vysok˘ podíl.
Tento pﬁíklad pﬁestavuje velice v˘znamnou formu inovaãního zisku, kter˘ stimuluje rychlé roz‰iﬁování nov˘ch rodÛ a druhÛ v˘robkÛ, podle Schumpetera
„tahounÛ“ Kondratûvov˘ch vln. Prvního úspû‰ného v˘robce nového zboÏí rychle následují dal‰í imitacemi a licencemi, aby získali svÛj podíl na tomto inovaãním zisku. Tento mechanismus pÛsobil pﬁi ‰íﬁení polovodiãové elektroniky a pozdûji mikroelektroniky ve v‰ech rÛzn˘ch a stále diverzifikovanûj‰ích aplikacích.
Dûlo se tak i ve v‰ech pﬁedcházejících Kondratûvov˘ch vlnách s expanzí jejich
„tahounÛ“. PÛvodní vysok˘ podíl inovaãního zisku s ‰íﬁením nov˘ch produktÛ
klesá, nové zboÏí se po jisté dobû pﬁemûÀuje v zavedené bûÏné zboÏí, nyní jiÏ bez
nároku na inovaãní zisk. Napﬁíklad mikroelektronické produkty jsou nyní jiÏ
bûÏn˘m zboÏím a zisky jejich v˘robcÛ, stejnû jako kurzy jejich akcií klesají.
Schumpeter v teorii inovaãního zisku v Business Cycles navázal na svoji první práci „Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung“ (1911). Z ní pﬁevzal definici inovaãního zisku, kter˘ plyne z inovací, sniÏujících náklady na v˘robu jistého nemûnûného v˘robku (podobnû jako K. Marx v 1. díle Kapitálu pﬁi v˘kladu
zvlá‰tní nadhodnoty z nov˘ch zpÛsobÛ v˘roby). Inovaãní zisk plynoucí ze vstupu zcela nového v˘robku na trh, o nûmÏ pojednávají pﬁedcházející odstavce, je
v první práci uvádûn pouze v zárodku a Schumpeter jej pﬁevádí na pﬁípad úspory nákladÛ. V Business Cycles Schumpeter obû tyto formy inovaãního zisku definuje jako „primární vlnu“ efektu z inovací a k nim pﬁidává dal‰í formu „sekundární vlny“ zisku, plynoucí z úãasti v˘robcÛ na rÛstu cen bûÏného zboÏí
v období konjunktury, vyvolané expanzí „tahounÛ“. V‰echny formy inovaãního
zisku podle Schumpetera uvádíme v následující tabulce.
Schumpeterovo schéma inovaãního zisku
Primární inovaãní
zisk (primární vlna)

první forma

sníÏení nákladÛ

druhá forma

nov˘ v˘robek

Sekundární inovaãní
zisk (sekundární vlna)

úãast na v‰eobecném
rÛstu cen
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Schumpeter hovoﬁí ve v‰ech pﬁípadech inovaãního zisku o „vlnách“ vzhledem k tomu, Ïe formy jsou pomíjivé, v prÛbûhu krat‰í nebo del‰í doby postupnû narÛstají a ustupují.
První forma primární vlny inovaãního zisku má „klasickou“ podobu v první Schumpeterovû knize z roku 1911: SníÏení nákladÛ na jist˘ v˘robek dává
pﬁíleÏitost pﬁíslu‰nému v˘robci, kter˘ pouÏil jako první urãitou inovaci, sníÏit trÏní cenu a pﬁi tom mít na této cenû vy‰‰í podíl zisku neÏ jeho konkurenti na trhu s dan˘m zboÏím. âást z uspoﬁen˘ch nákladÛ slouÏí tomuto v˘robci k cenové konkurenci a tím ke zv˘‰ení prodejÛ, druhá ãást pak ke zv˘‰ení
zisku z jednotky v˘robku. Pﬁedpokládá se, Ïe v˘robek zÛstává nezmûnûn
(resp. Ïe tento mechanismus pÛsobí po dobu, kdy v˘robek zÛstává nezmûnûn). Inovace, které vyvolávají první formu inovaãního zisku, patﬁí pﬁedev‰ím do skupiny racionalizace (1. aÏ 4. ﬁád) a vytváﬁejí v˘hodnûj‰í „knowhow“ ve srovnání s konkurenãními v˘robci. Stejn˘ vliv mají i kvalitativní
inovace v˘robního zaﬁízení na úrovni nov˘ch variant a generací s vy‰‰ími v˘konnostními a jin˘mi parametry, které zachovávají kontinuitu s dosavadním
v˘vojem jejich kvalitativních znakÛ a nepﬁedpokládají kvalitativní zmûny vyrábûn˘ch v˘robkÛ na úrovni nov˘ch druhÛ.
Jak je v˘‰e uvedeno, první forma inovaãního zisku, stejnû jako obû dal‰í
formy, je pomíjivá. V souãasné dobû má velmi krátké trvání. Globalizace
a celosvûtov˘ informaãní a komunikaãní systém zpÛsobují, Ïe v trÏních ekonomikách se kaÏdá novinka aÈ ve smyslu „know-how“ nebo v˘konnûj‰í techniky rychle roz‰iﬁuje licencemi nebo imitacemi. V této nové situaci inovace
zamûﬁované na sniÏování nákladÛ se stávají nutností a pﬁemûÀují se z nástroje zvy‰ování zisku v nástroj zabraÀování poklesu zisku a ztrátám. Zvlá‰tû názorn˘m je tento proces v soupeﬁení svûtov˘ch automobilek, které prakticky souãasnû pﬁicházejí na trh se stále dal‰ími inovacemi ve vybavení
automobilÛ a v technologii jejich produkce.
Spolehlivûj‰ím zdrojem vy‰‰ích ziskÛ se stává vlastní jádro globalizace,
spoãívající ve fúzích a akvizicích velk˘ch v˘robcÛ a prodejcÛ bûÏného zboÏí.
Jsou to racionalizaãní inovace globálních rozmûrÛ. SniÏování nákladÛ je zde
produktem operování ve velkém celosvûtovém mûﬁítku, umoÏÀující niÏ‰í náklady jako projev synergick˘ch efektÛ. T˘ká se to produkce zaveden˘ch odvûtví.
V novû nastupujících odvûtvích, „tahounech“ Kondratûvov˘ch vln, u generací a variant nov˘ch rodÛ a druhÛ, je dominujícím inovaãním ziskem druhá forma primární vlny efektu. Inovaãní zisk z nového v˘robku, jak je napﬁíklad naznaãen u mikromodulátoru firmy Lucent, plyne z radikálního sníÏení
nákladÛ na v˘robek, kter˘ slouÏí stejnému úãelu jako dosavadní v˘robek.
V ekonomickém smyslu se tento nov˘ v˘robek vymyká nákladovû-cenovému poli trhu, na kter˘ pﬁichází. TrÏní cena je zde dána pouze poptávkou
a i kdyÏ je znatelnû niÏ‰í neÏ trÏní cena dosavadního v˘robku pro stejn˘ úãel,
obsahuje inovaãní zisk druhé formy. Mohla by b˘t povaÏována za modifikaci první formy, kdyby podíl zisku v trÏní cenû nebyl tak extrémnû vysok˘.
Jednoznaãná je druhá forma inovaãního zisku u nového v˘robku, kter˘ plní
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zcela nov˘ úãel a nemá v bûÏné produkci nic srovnatelného z hlediska úãelu
pouÏití. Srovnávání nákladÛ zde jiÏ nemá smysl, trÏní cena je dána rovnûÏ v˘luãnû poptávkou.
Zavedená odvûtví s ustálen˘mi rody a druhy v˘robkÛ mohou realizovat v˘robkové inovace pouze na úrovni generací a variant. U tûchto nov˘ch v˘robkÛ druhá forma inovaãního zisku nepﬁipadá v úvahu. Jejich nástup je spí‰e obranou proti sníÏení zisku nebo ztrátám – tento inovaãní proces je
konkurenãnû vynucován podobnû, jako se dûje se sniÏováním nákladÛ racionalizaãními inovacemi.
Pﬁesto tato zavedená odvûtví mívají ãas od ãasu pﬁíleÏitost k nástupu nov˘ch druhÛ vyuÏitím produktÛ „tahounÛ“ k zásadnûj‰í zmûnû vlastních v˘robkÛ. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t v˘voj strojírensk˘ch v˘robkÛ s vyuÏíváním mikroelektronické regulace u klasick˘ch strojÛ a zejména zavádûní nov˘ch
druhÛ, jaké pﬁed mikroelektronikou nepﬁipadaly v úvahu. Tyto nové druhy
v˘robkÛ zaveden˘ch odvûtví mají rovnûÏ ‰anci na inovaãní zisk druhé formy.
Ze druhé poloviny dvacátého století je známo, Ïe v˘robci sofistikovan˘ch v˘robních zaﬁízení pro automobilky dosahovaly vy‰‰ích ziskÛ, neÏ v˘robci automobilÛ. Podobné pronikání komponent vyrábûn˘ch „tahouny“ nastupující páté K-vlny (tj. dal‰ích mikrotechnologick˘ch v˘rob) do konstrukcí
strojírensk˘ch v˘robkÛ jiÏ nastává.
Mechanismus cenového v˘voje v prÛbûhu Kondratûvov˘ch vln je vyvoláván primárnû investiãní expanzí do nov˘ch odvûtví a sekundárnû do odvûtví
dodavatelsk˘ch a koneãnû i do ostatních odvûtví vyrábûjících bûÏné zboÏí.
Prvním faktorem vyvolávajícím cenov˘ rÛst je rostoucí poptávka po ve‰kerém zboÏí. Dal‰ím faktorem je tzv. Balassa-SamuelsonÛv efekt obsahující
„mzdovou nákazu“, která se ‰íﬁí z nov˘ch odvûtví produkujících vysoké inovaãní zisky z nov˘ch v˘robkÛ nastupujících rodÛ a druhÛ (druhé formy primární vlny efektu) a umoÏÀující vysoké mzdy, mj. také kvÛli získání kvalifikovan˘ch pracovníkÛ. Z tûchto nov˘ch odvûtví se mzdová nákaza ‰íﬁí do
ostatních trÏnû orientovan˘ch (obchodovan˘ch) odvûtví a z nich do ãinností, které nejsou trÏnû orientované (nejsou obchodované). Tento druh˘ faktor
obsahuje mzdovou sloÏku inflace. Tﬁetí sloÏkou je v‰eobecn˘ rÛst cen ve‰kerého zboÏí, projevující se v nákladové sloÏce inflace.
Expanze nov˘ch odvûtví, která tento proces vyvolala, postupnû slábne
a nová odvûtví se pﬁemûÀují ve v˘robce bûÏného zboÏí bez nárokÛ na vysoké inovaãní zisky. Cenov˘ v˘voj tak ztrácí svého hybatele a ceny smûﬁují
k poklesu nebo alespoÀ ke stagnaci.
Masa inovaãního zisku, zejména jeho dominující sloÏky u v˘robkÛ nov˘ch
rodÛ a druhÛ, není rovnomûrnû rozdûlována. Hlavní podíl získávají pﬁední
zemû, v nichÏ se uskuteãÀuje v˘zkum, v˘voj a masová v˘roba nastupujících
rodÛ a druhÛ, tahounÛ pﬁíslu‰né K-vlny. Ve ãtvrté vlnû to byly USA, Japonsko a pﬁední zemû Západní Evropy. Jist˘ podíl pﬁipadl na zemû, které zavádûly masovou v˘robu elektronick˘ch komponent na základû licencí a investic zahraniãního kapitálu („Asij‰tí tygﬁi“). Ostatní zemû, v˘robci
a dodavatelé bûÏného zboÏí, kam patﬁí také na‰e zemû, mohly získat pouze
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jist˘ podíl na rÛstu cen, av‰ak svoje bûÏné zboÏí mohly dodávat jen za niÏ‰í
ceny, neÏ za totéÏ zboÏí trÏily pﬁední zemû.
âeská vûda a ekonomika patﬁily v prvních Kondratûvov˘ch vlnách mezi
prÛkopníky nov˘ch odvûtví. Uprostﬁed první vlny sem patﬁily pokusy J. BoÏka s pouÏitím stacionárního parního stroje k pohonu pozemních dopravních
prostﬁedkÛ a lodí. Lodní ‰roub pochází také od nás. Druhou K- vlnu pomáhali rozjíÏdût otec a syn Gerstnerovi stavbou veﬁejn˘ch Ïeleznic. Na poãátku
tﬁetí vlny pﬁichází F. KﬁiÏík s ‰íﬁením praktického vyuÏití elektﬁiny. âesk˘
prÛmysl patﬁil mezi dodavatele v˘robkÛ nov˘ch rodÛ a druhÛ. V polovinû
dvacátého století profesor A. Svoboda postavil samoãinn˘ poãítaã (SAPO)
je‰tû pﬁedtranzistorové éry. Ode‰el do Kalifornie a zúãastnil se zakládání Silikonového údolí. Ná‰ prÛmysl, i kdyÏ si zachoval inovaãní sílu v tradiãních
oborech, fakticky degradoval na dodavatele bûÏného zboÏí. Pﬁi vstupu do
tﬁetího tisíciletí máme ‰anci zaãít transformovat prÛmyslovou strukturu s vyuÏíváním produktÛ moderních mikrotechnologií a vrátit se mezi technologicky pﬁední zemû. Tato ‰ance by nemûla b˘t promarnûna.
Platí to o v‰ech ãástech inovaãního procesu a jejich nejdÛleÏitûj‰ím pﬁedpokladu – kvalitnû pﬁipraven˘m odborníkÛm, ovládajícím inovaãní ﬁády, rody,
druhy a typy v jejich technicko – ekonomicko – spoleãenskovûdní jednotû.
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4.
SYSTÉM

INOVAâNÍHO

PODNIKÁNÍ V

âR

d roku 1990 vznikalo mnoho aktivit novû zakládan˘ch organizací v oblasti v˘zkumu a v˘voje. Mezi nimi postupnû plnily v˘znamné úkoly SpoO
leãnost vûdeckotechnick˘ch parkÛ, âeská spoleãnost pro nové materiály
a technologie, Spoleãnost pro podporu transferu technologií, Asociace v˘zkumn˘ch organizací, aj.
V probíhajícím procesu atomizace pracovi‰È v˘zkumu a v˘voje a ukonãování ãinnosti ﬁady z nich z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ (zejména jejich privatizace), bylo na poãátku 90. let nutné pﬁipravit podmínky pro ustavení a zahájení ãinnosti obãanského sdruÏení, které by plnilo úlohu nevládní organizace pro oblast
inovaãního podnikání, transferu technologií a vûdeckotechnick˘ch parkÛ.
Souãasnû s tím vytvoﬁit podmínky pro souãinnost v‰ech relevantních subjektÛ
pﬁi vytváﬁení inovaãní infrastruktury âR a fungujícího inovaãního trhu.
Proto byly vytváﬁeny podmínky pro vznik Systému inovaãního podnikání
v âR. Tento systém byl jedním ze základních pﬁedpokladÛ a cílÛ novû ustavené Asociace inovaãního podnikání âR (dále AIP âR). Zahájila svoji ãinnost
23. 6. 1993, jejími zakládajícími ãleny se staly Spoleãnost vûdeckotechnick˘ch
parkÛ, âeská spoleãnost pro nové materiály a technologie a Spoleãnost pro
podporu transferu technologií.
Systém inovaãního podnikání v âR je od zaloÏení AIP âR základem pro
její ãinnost jako nevládní organizace pro oblast inovaãního podnikání v âR.
Tvoﬁí základní know-how AIP âR, byl zaloÏen a dále rozvíjen v prÛbûhu
praktické ãinnosti AIP âR v tuzemsku a se zahraniãními partnery. AIP âR
je od zahájení svojí ãinnosti iniciátorem a v souãinnosti se sv˘mi ãleny a partnery hlavním subjektem Systému inovaãního podnikání v âR a vytváﬁení Inovaãní infrastruktury âR. AIP âR tím naplÀuje svoji základní funkci obãanského sdruÏení.

4. 1 Etapy v˘voje Systému

–
–
–
–

Dosavadní v˘voj Systému inovaãního podnikání v âR od roku 1993
lze rozdûlit na ãtyﬁi etapy:
I. etapa – ustavení Systému (1993)
II. etapa – rozvoj Systému (1994–2000)
III. etapa – zkvalitÀování a dal‰í rozvoj Systému (2001–2006)
IV etapa – (od r. 2007)

Ustavení Systému inovaãního podnikání v âR
S registrací AIP âR jako obãanského sdruÏení na MV âR byl ãinností AIP
âR poloÏen základ k ustavení Systému inovaãního podnikání v âR. Tvoﬁily
ho hlavní partneﬁi, ústﬁední orgány státní správy, sdruÏení ustavená dle zákona 83/90 Sb., nadace a podnikatelské subjekty.
V dobû ustavení Systému ho vytváﬁela AIP âR spolu se sv˘mi tﬁemi v˘‰e
uveden˘mi zakládajícími ãleny.
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Rozvoj Systému v letech 1994 – 2000
Na poãátku tohoto období ﬁe‰ila AIP âR dva v˘znamné projekty v rámci
programu PHARE
V˘sledky obou projektÛ potvrdily AIP âR jako nevládní organizaci pro
oblast inovaãního podnikání, vûdeckotechnick˘ch parkÛ a transferu technologií a dal‰í rozvoj Systému inovaãního podnikání v âR.
V závûru tohoto období pﬁipravila AIP âR návrh Inovaãní strategie âR,
Inovaãní politiky âR a Zákona o inovacích. âlenem AIP âR se postupnû staly dal‰í organizace – âesk˘ svaz stavebních inÏen˘rÛ, Fakulta strojní âVUT,
Rada ãesk˘ch vûdeck˘ch spoleãností, Vysoké uãení technické Brno, Fakulta
stavební âVUT, Asociace v˘zkumn˘ch organizací, âeská zemûdûlská univerzita, Asociace strojních inÏen˘rÛ, Asociace pro mládeÏ, vûdu a techniku,
Vysoká ‰kola ekonomická, Univerzita Karlova, Vysoká ‰kola chemickotechnologická, Západoãeská univerzita PlzeÀ, Vysoká ‰kola báÀská – Technická univerzita Ostrava, âeská asociace pro obnovitelné energie Brno. Postupné zmûny kompetenãního zákona ovlivnily strukturu Systému.
ZkvalitÀování a dal‰í rozvoj Systému od 1. 1. 2001
Do konce roku 2000 vymezila AIP âR se sv˘mi partnery inovaãní proces
v jednotû jeho invenãní a inovaãní ãásti. Systém inovaãního podnikání v âR je
od 1. 1. 2001 dále zkvalitÀován a rozvíjen na principech, pﬁijat˘ch 23. 6. 1993.
Inovaãní infrastrukturu âR – strukturu Systému inovaãního podnikání
v âR – tvoﬁí 4 základní skupiny partnerÛ: Hlavní partneﬁi, Vybrané ústﬁední
orgány státní správy, SdruÏení dle zákona 83/90 Sb. a dal‰í partneﬁi – ãlenové AIP âR, Podnikatelské subjekty.
Aktuální stav Systému inovaãního podnikání v âR je umístûn na webu
AIP âR – www.aipcr.cz. K datu uzávûrky této publikace mûla AIP âR 27 ãlenÛ (právnick˘ch osob), z toho tﬁi zahraniãní.
Charakteristika ãtyﬁ základních typÛ skupin partnerÛ:
Hlavní partneﬁi
Mezi hlavní partnery Systému inovaãního podnikání patﬁí Parlament âR,
Vláda âR, regionální orgány, tuzem‰tí partneﬁi, zahraniãní partneﬁi, pracovi‰tû v˘zkumu a v˘voje, Úﬁad prÛmyslového vlastnictví, komory, banky a nadace. Mnozí zástupci tûchto hlavních partnerÛ jsou ãleny nebo partnery nûkterého z dvaceti sedmi ãlenÛ AIP âR.
Nezastupitelnou úlohu plní regionální orgány vzhledem ke skuteãnosti, Ïe
v‰echny projekty se realizují v konkrétních regionech a Ïe tedy mají svÛj základní regionální rozmûr. Pﬁetrvává v‰ak problém, Ïe mnohé regiony dosud
nemají zpracovan˘ a schválen˘ hospodáﬁsk˘ program svého rozvoje s vymezením úkolÛ v oblasti inovaãního podnikání. Vûﬁím, Ïe souãasn˘ stav se s ãinností vy‰‰ích územnû správních celkÛ v˘raznû zlep‰í. Svûdãí o tom pﬁístup ke
zpracování Regionálních inovaãních strategií a jejich implementace.
Mezi tuzemské partnery patﬁí napﬁíklad âesk˘ svaz vûdeckotechnick˘ch
spoleãností, Grantová agentura âR, CzechTrade, CzechInvest a Správa
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ãesk˘ch center. Patﬁí sem i nûkterá dal‰í sdruÏení dle zákona 83/90 Sb. Nejv˘znamnûj‰í jsou InÏen˘rská akademie âR a Svaz prÛmyslu a dopravy âR,
jehoÏ ãlenem je AIP âR.
Mezi zahraniãní partnery patﬁí napﬁíklad TII a TRN (AIP âR je jejich ãlenem), AiF, ICC, UNCTAD, ADT, TNO a mnoho dal‰ích. ZkvalitÀování souãinnosti se zahraniãními partnery napomáhá první Relay Innovation Centre
v âR, které zahájilo svoji ãinnosti 23. 4. 1997 pod názvem âeské inovaãní
centrum.
Pracovi‰tû v˘zkumu a v˘voje pﬁedstavují vysoké ‰koly, Akademie vûd âR,
v˘zkumné a v˘vojové organizace a dal‰í subjekty.
V Parlamentu âR budou dále plnit dÛleÏitou úlohu kromû orgánÛ Parlamentu âR rovnûÏ podv˘bor pro podporu podnikání a legislativní ãinnost pﬁi
hospodáﬁském v˘boru Poslanecké snûmovny a dal‰í podv˘bory PSP âR.
V rámci vlády âR plní dÛleÏitou funkci Rada pro v˘zkum a v˘voj, poradní orgán vlády âR. Úﬁad prÛmyslového vlastnictví se svou ãinností rovnûÏ
podílí na rozvoji systému.
V rámci komor plní nejdÛleÏitûj‰í roli Hospodáﬁská komora âR, se kterou realizuje AIP âR dohodu o spolupráci pﬁi rozvíjení inovaãního podnikání. V˘znamnou úlohu plní Národní komitét ICC (International Chamber of Commerce). Jedním z jeho iniciátorÛ a zakládajících ãlenÛ je AIP âR, která zodpovídá
za komercializaci technologií a ochranu prÛmyslového a du‰evního vlastnictví.
Úloha bank spoãívá v této oblasti pﬁedev‰ím v pﬁípravû financování inovaãních a technologick˘ch projektÛ.
Nadace v âR dosud neplní poslání a úkoly jako v ostatních vyspûl˘ch zemích. V dal‰ím období pÛjde o to, pﬁipravit nadaãní programy v oblasti inovaãních a technologick˘ch projektÛ a zajistit souãinnost nadací v âR se zahraniãními nadacemi pﬁi prosazování tûchto projektÛ.
Vybrané ústﬁední orgány státní správy
V souladu s pﬁipravovan˘mi úpravami kompetenãního zákona jsou nejdÛleÏitûj‰ími partnery AIP âR pﬁi rozvíjení inovaãního podnikání ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, prÛmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a práce a sociálních vûcí âR.
Rozvoj inovaãního podnikání v âR podporují rovnûÏ dal‰í ústﬁední orgány státní správy, zejména ministerstva zemûdûlství, zdravotnictví a dopravy.
V souladu se zákonem ã. 130/2002 Sb. plní dÛleÏitou funkci pro oblast v˘zkumu a v˘voje patnáctiãlenná Rada vlády âR pro v˘zkum a v˘voj.
V tomto období upﬁesÀuje AIP âR v souãinnosti s ústﬁedními orgány státní správy a dal‰ími partnery systém podpory inovaãního podnikání v âR. Ten
je v˘raznû podmínûn dostatkem vãasn˘ch a kvalitních informací. I v této souvislosti nejménû 50 % problémÛ pﬁetrvává v dÛsledku nedostatku informací,
navzdory Internetu, kter˘ i v âR zaãíná plnit dÛleÏité funkce.
Bylo by Ïádoucí, aby v âR bylo do konce roku 2011 zﬁízeno obdobnû jako v jin˘ch vyspûl˘ch zemích Ministerstvo pro v˘zkum a technologie âR
v ãele s ministrem – místopﬁedsedou vlády âR.
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Toto doporuãení pﬁedloÏila AIP âR jiÏ v roce 1993 na prvním semináﬁi
k Zákonu o inovacích v PSP âR.
SdruÏení dle zákona 83/90 Sb. a dal‰í partneﬁi – ãlenové AIP âR
K 30. 6. 2007 pÛsobilo v rámci AIP âR dvacet sedm subjektÛ. S ohledem
na jejich funkce, poslání a postavení mÛÏeme tyto subjekty rozdûlit do ãtyﬁ
skupin.
První skupinu tvoﬁí zakladatelé AIP âR – Spoleãnost vûdeckotechnick˘ch
parkÛ, Spoleãnost pro podporu transferu technologií a âeská spoleãnost pro
nové materiály a technologie. Nejv˘raznûj‰ími projekty tûchto spoleãností
jsou Národní síÈ VTP, Národní transferová síÈ a ãinnost Centra v˘zkumu nov˘ch materiálÛ a technologií.
Druhou skupinu tvoﬁí âesk˘ svaz stavebních inÏen˘rÛ, Rada ãesk˘ch vûdeck˘ch spoleãností, Asociace v˘zkumn˘ch organizací, Asociace strojních
inÏen˘rÛ, Asociace pro mládeÏ, vûdu a techniku AMAVET, âeská asociace
pro obnovitelné energie, âeské centrum mezinárodní akademie elektrotechnikÛ, âeská spoleãnost pro jakost, âesk˘ komitét pro vûdecké ﬁízení a âesk˘ svaz vynálezcÛ a zlep‰ovatelÛ.
Tﬁetí skupinu tvoﬁí Fakulta strojní âVUT, Vysoké uãení technické Brno,
Fakulta stavební âVUT, âeská zemûdûlská univerzita Praha, Vysoká ‰kola
ekonomická, Univerzita Karlova, Vysoká ‰kola chemicko-technologická,
Západoãeská univerzita, Vysoká ‰kola báÀská – Technická univerzita Ostrava a Technická univerzita Liberec.
âtvrtou skupinu tvoﬁí zahraniãní ãlenové – RINKCE (RF), Brücke – Osteuropa (BRD) a SdruÏení ãesk˘ch podnikÛ v Nûmecku
Podnikatelské subjekty
Mezi podnikatelské subjekty, které postupnû vznikají od roku 1990, patﬁí
akreditovaná transferová pracovi‰tû, provozované a pﬁipravované vûdeckotechnické parky, inovaãní firmy umístûné ve VTP a dal‰í mimo VTP. Do této skupiny patﬁí rovnûÏ podnikatelské subjekty, napﬁíklad v oblasti poradenství a obchodní ãinnosti. Podnikatelské subjekty, zejména inovaãní firmy,
tvoﬁí základ Systému inovaãního podnikání âR.
Úkoly na období 2007–2013
Od roku 2007 vytvoﬁí AIP âR pﬁedpoklady pro dal‰í rozvoj Systému v návaznosti na programovací období 2007–2013. Hlavním cílem bude vytvoﬁit
pﬁedpoklady pro fungující inovaãní trh a úspû‰n˘ prÛbûh inovaãních procesÛ v tuzemsku vãetnû spolupráce tuzemsk˘ch subjektÛ tohoto Systému se zahraniãními partnery.
AIP âR realizuje svÛj program INOVACE XXI, podílí se na plnûní Inovaãní strategie âR, Národní politiky inovací a pﬁípravû Zákona o inovacích. Její strukturu tvoﬁí Informaãní centrum pro inovace a transfer
technologií (dále ICITT), Centrum v˘zkumu a vzdûlávání (dále CVV),
Inovaãní agentura (dále IA) a Mezinárodní inovaãní centrum (dále MIC).
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4. 2 Program INOVACE XXI
Cílem tohoto programu, vyhlá‰eného AIP âR v roce 1994 s obsahovou orientací na 21. století, je vytvoﬁit pﬁedpoklady pro to, aby v˘zkumn˘, v˘vojov˘
a inovaãní potenciál âR byl schopen realizovat v˘voj nov˘ch produktÛ (v˘robkÛ, technologií a sluÏeb) do komerãní zralosti a umístit je na tuzemsk˘
a zahraniãní trh. Ke splnûní tohoto cíle je nutno aktivizovat vládní politiku
v˘zkumu a v˘voje a fungující systém podpory inovaãního podnikání a lépe
vyuÏít existující Systém inovaãního podnikání v âR.
Strukturu programu INOVACE XXI tvoﬁí opatﬁení v oblasti technické tvÛrãí práce, pﬁípravy odborníkÛ, legislativy, financování a v˘znamné projekty.
Mezi v˘znamné projekty patﬁí Národní síÈ vûdeckotechnick˘ch parkÛ
(od 1. 1. 1995), Národní transferová síÈ (od 1. 1. 1996), Technologické regiony (po dohodû s regionálními orgány jsou postupnû pﬁipravovány inovaãní regiony v jednotliv˘ch krajích, od roku 2002 plní AIP âR metodickou a koordinaãní funkci pﬁi pﬁípravû Regionálních inovaãních strategií
a pﬁi rozvoji regionální inovaãní infrastruktury) a Cena Inovace roku (od
roku 1996). Od roku 1998 Technologick˘ profil âR, od roku 2006 Galerie
inovací.
Mezi nejdÛleÏitûj‰í opatﬁení v oblasti financování patﬁí úãast AIP âR na
pﬁípravû a prÛbûhu programÛ na podporu inovaãního podnikání a dal‰í programy (od 1. 1. 1995) a podíl na vytvoﬁení tuzemského rizikového kapitálu
k financování technologick˘ch a inovaãních projektÛ (od 1. 1. 1996).
V oblasti legislativy se jedná o novelu kompetenãního zákona v oblasti inovaãního podnikání, transferu technologií a vûdeckotechnick˘ch parkÛ (od
roku 1993), o Zákon o inovacích (pﬁíprava byla zahájena na semináﬁi v Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR v roce 1993) a o opatﬁení k dal‰í ochranû
tuzemského trhu (pﬁíprava byla zahájena).
Pﬁíprava odborníkÛ se soustﬁeìuje na v˘chovu k inovaãnímu podnikání (pﬁíprava nového oboru Inovaãní inÏen˘rství, ukonãen 1. bûh nástavbového studia, pﬁíprava odborníkÛ v podmínkách V· v âR), zapojení do zahraniãních
technologick˘ch programÛ (prÛbûÏnû) a zkvalitÀování oboru technologick˘
marketing (prÛbûÏnû), vydání publikace „Základy inovaãního podnikání“
v roce 2002, „¤ízení inovací v podniku“ v roce 2004, „Vûdeckotechnické parky v âR“ v roce 2006. Této úloze bude slouÏit tato publikace.
V oblasti technické tvÛrãí práce (inovaãní trh) jde o potﬁebu probudit zájem podnikatelÛ o inovace a moderní technologie (prÛbûÏnû), zv˘‰it nabídkovou aktivitu v˘zkumu a v˘voje (ihned) a zajistit fungování informaãního
centra pro inovace a transfer technologií AIP âR (prÛbûÏnû). V˘znamnou
úlohu novû plní Galerie inovací.
Za aktivní úãasti v‰ech subjektÛ budou vytváﬁeny pﬁedpoklady pro kvalitní funkci inovaãní infrastruktury âR s cílem zv˘‰it konkurenceschopnost na‰ich v˘robkÛ, technologií a sluÏeb na tuzemském a zahraniãním trhu.
Pﬁi plnûní tûchto úkolÛ bude AIP âR i nadále plnit funkci hlavního iniciátora budování inovaãní infrastruktury âR, Systému inovaãního podnikání
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v âR i systému podpory inovaãního podnikání v âR jako nevládní organizace pro tuto oblast. V˘znamn˘m pﬁedpokladem je pﬁipravit specialisty pro tuto oblast.

4. 3 Pﬁíprava odborníkÛ pro oblast inovaãního podnikání
AIP âR dosud ukonãila 5 etap pﬁípravy odborníkÛ:
– I. etapu v letech 1993–1995
– II. etapu v letech 1996–1997
– III. etapu v letech 1998–2000
– IV. etapa v letech 2001–2002
– V. etapa v letech 2003–2006 a pﬁipravila
– VI. etapu od roku 2007
V I. etapû byl posouzen cíl nástavbového studia Inovaãní podnikání, návrh
studijního programu vãetnû harmonogramu a podmínek studia na Stavební
fakultû âVUT.
Ve II. etapû hodnotila AIP âR zpÛsoby uplatnûní absolventÛ v oblasti inovaãního podnikání. Poznatky potvrdily, Ïe se absolventi stali kvalitními ãleny projektov˘ch t˘mÛ se schopností ﬁe‰it úspû‰nû sloÏité úkoly inovaãního procesu.
Souãasnû se ukázalo, Ïe základní zamûﬁení na inovaãní firmy a vûdeckotechnické parky není dostateãné, Ïe chybí ﬁada dal‰ích podmínek a pﬁedpokladÛ ve v˘zkumu, v˘voji a inovacích. Proto v závûru této etapy pﬁistoupila
AIP âR na základû vlastních poznatkÛ a na návrh zástupcÛ 10 univerzit âR
k pﬁípravû komplexnûj‰ího ﬁe‰ení.
Ve III. etapû bylo nejv˘znamnûj‰í skuteãností ustavení pracovního t˘mu
AIP âR k pﬁípravû odborníkÛ pro oblast inovaãního podnikání.
Pracovní t˘m vyhodnotil uplatÀované metody a zpÛsoby pﬁípravy odborníkÛ
pro tuto oblast v podmínkách 10 univerzit âR, vyjadﬁoval se ke studijním materiálÛm, které zpracovali jeho ãlenové a postupnû vytváﬁel podmínky pro publikaci „Základy inovaãního podnikání“ s vyuÏitím v‰ech pozitivních zku‰eností.
Na nejrÛznûj‰ích setkáních, konferencích a semináﬁích byly pﬁedkládány
dvû základní koncepce:
– pﬁíprava a akreditace nového oboru Inovaãní podnikání spolu s rozhodnutím
o tom, Ïe Inovaãní podnikání se stane vázanou Ïivností (obdobn˘ systém jako âeská komora autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ ãinn˘ch ve v˘stavbû;
AIP âR by plnila obdobné úkoly jako âKAIT). Tento postup opûtovnû pﬁipomínáme, neboÈ inovaãní projekty jsou obdobné investiãním projektÛm minimálnû ze dvou hledisek – znaãná finanãní nároãnost a vysoká míra rizika
– pﬁíprava odborníkÛ pro oblast inovaãního podnikání formou celoÏivotního
vzdûlávání s vyuÏitím poznatkÛ AIP âR a v souãinnosti s univerzitami.
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Od poãátku IV. etapy v roce 2001 pracoval ‰estiãlenn˘ autorsk˘ t˘m na
publikaci Základy inovaãního podnikání pod vedením Pavla ·vejdy. Jeho
dal‰ími ãleny byli Igor Babiã, Jiﬁí Dvoﬁák, Jan Heﬁman, Miroslav Pivoda
a Franti‰ek Valenta.
Pracovní t˘m vyuÏíval obsahové, formální a provozní tuzemské zku‰enosti a analyzoval poznatky zahraniãních partnerÛ, zejména v rámci mezinárodního programu vûdeckotechnické spolupráce KONTAKT.
Publikace se setkala s kladn˘m ohlasem a je vyuÏívána pﬁi pﬁípravû odborníkÛ v oblasti inovaãního podnikání.
V V. etapû plní v˘znamnou úlohu vysoké ‰koly, jejichÏ zástupci se zúãastnili ãinnosti Pracovního t˘mu AIP âR pro pﬁípravu odborníkÛ v oblasti inovaãního podnikání – Univerzita Karlova, Fakulta strojní âVUT,
Vysoká ‰kola ekonomická, âeská zemûdûlská univerzita, Fakulta stavební âVUT, Západoãeská univerzita v Plzni, Univerzita J. E. Purkynû v Ústí nad Labem, Fakulta stavební VUT v Brnû, Masarykova univerzita v Brnû a Jihoãeská univerzita spolu s ostatními univerzitami a organizacemi
vzdûlávání dospûl˘ch.
RovnûÏ publikace M. Pittnera a P. ·vejdy ¤ízení inovací v podniku, kterou
vydala AIP âR v roce 2004 a publikace P. ·vejdy a kol.: Vûdeckotechnické
parky v âR, kterou vydala Spoleãnost vûdeckotechnick˘ch parkÛ âR v roce
2006 pﬁispívá k realizaci nastínûn˘ch cílÛ.
Pro VI. etapu pﬁipravuje autorsk˘ kolektiv pod vedením P. ·vejdy publikaci „Inovaãní podnikání“, která navazuje na v˘‰e uvedenou publikaci Základy inovaãního podnikání, vydanou v roce 2002 a dal‰í uvedené publikace.
V období 2007–2013 bude AIP âR postupnû plnit tyto cíle:
– v rámci nabídky voliteln˘ch pﬁedmûtÛ âVUT, od ‰kolního roku 2008–2009
pﬁedmût Inovaãní inÏen˘rství
– voliteln˘ blok Inovaãní inÏen˘rství v rámci magisterského oboru Management ve stavebnictví
– v˘uka oboru Inovaãní inÏen˘rství.

4. 4 Úkoly Asociace inovaãního podnikání âR
AIP âR plnila v uplynulém období úkoly v souladu se sv˘m posláním nevládní organizace pro oblast inovaãního podnikání v âR.
Rozsah úkolÛ a jednotlivé v˘sledky jsou uvedeny v referenãním listu:
V¯ZKUM
 Systém inovaãního podnikání v âR (od roku 1993)
 Informaãní systém pro inovaãní podnikání (od roku 1993)
 Transformace v˘zkumu a v˘voje (od roku 1995)
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 Inovaãní politika âR (od roku 1998)
 Regionální inovaãní strategie a regionální inovaãní infrastruktura
(od roku 2002)
 Galerie inovací (od roku 2006)
VZDùLÁVÁNÍ
 Nástavbové studium Inovaãní podnikání (1993–95)
 Specializace, obor Inovaãní podnikání (od roku 1996)
 Obor Inovaãní inÏen˘rství (od roku 2007)
TRANSFER TECHNOLOGIÍ
 Transferové dny AIP âR (od roku 1995)
 Klub inovaãních firem AIP âR (od roku 1995)
 Transferové dny TII (od roku 1995)
KONFERENCE, SEMINÁ¤E
 METAL Ostrava (1995–2001)
 INOVACE, T˘den v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR, Praha (od roku 1994)
 Ochrana prÛmyslového vlastnictví (od roku 2000)
 Inovace a technologie v rozvoji regionÛ (od roku 2002)
 Inovaãní potenciál âR (od roku 2002)
 Mezinárodní centrum pro vûdeckotechnické informace
(od roku 2006)
V¯STAVY
 URBIS Brno (od roku 1994)
 Inovaãní pavilon Brno (1994)
 Podnikatelsk˘ inkubátor Brno (1995–1996)
 TOP INOVACE Brno (1997)
 INOVACE, T˘den v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR, Praha (od roku 1994)
 CZECH CONTRACT (1998)
 Inovaãní veletrh Lipsko (1995–1998)
 BiK Lipsko (1999)
 EUREGIA Lipsko (2000, 2002, 2004, 2006)
 Baufach Lipsko (2001, 2003)
 FOR ARCH Praha (od roku 2003)
 Salon inovací a investic Moskva (od roku 2002)
 Z-2005, Z-2006 Lipsko
 ITM PoznaÀ (od roku 2005)
 SMAU Milan (od roku 2005)
 Vysoké technologie 21. století Moskva (od roku 2007)
VYDAVATELSKÁ âINNOST
 âasopis ip & tt (od roku 1993)
 Nabídky a poptávky technologií (od roku 1993)
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Katalog Inovace roku (od roku 1996)
Publikace Základy inovaãního podnikání (2002)
Publikace ¤ízení inovací v podniku (2004)
Pﬁíruãky EUREKA (od roku 2001)
CD-ROM Technologick˘ profil âR (od roku 1999)
INFO KONTAKT (od roku 2002)

SPECIFICKÉ PROJEKTY A âINNOSTI
 SoutûÏ o Cenu Inovace roku (od roku 1996)
 TOP INOVACE CZ (od roku 2001)
 Národní transferová síÈ (od roku 1996)
 Národní síÈ vûdeckotechnick˘ch parkÛ (od roku 1995)
 Technologick˘ region Severní Morava (1995)
 Technologick˘ profil âR (od roku 1998)
 Public relations programu EUREKA (1996–2000)
 Podpora programu EUREKA v âR (od roku 2000)
 Pﬁíprava pﬁedsednictví âR programu EUREKA (od roku 2004)
 Zabezpeãení pﬁedsednictví âR v programu EUREKA (2005–2006)
 Mezinárodní inovaãní centrum (od roku 2000)
 Oborové kontaktní centrum (od roku 2000)
 KONTAKT SRN (1997–2003)
 KONTAKT se zemûmi SEI a ¤eckem (1999–2003)
 KONTAKT Francie (2000–2003)
 KONTAKT SRN, Francie, zemû Beneluxu, zemû SEI a ¤ecko
(od roku 2003)
 Projekty INGO – TII, UNCTAD, ICC (od roku 1999)
 Odborné poradenství (technologické projekty, inovaãní projekty, od roku 1993)
 Etick˘ kodex (od roku 1996)
 Pﬁíprava odborníkÛ pro oblast inovaãního podnikání (od roku 1993)
 Obor Inovaãní inÏen˘rství (od roku 2007)
 Galerie inovací (od roku 2007)
Jednotlivé projekty uskuteãÀuje AIP âR v rámci svého programu INOVACE XXI.
âlenská základna AIP âR v letech 1993–2007 s v˘hledem do roku 2008
rok
1993
1994
1995
1996
1997

poãet ãlenÛ
(subjektÛ)
3
6
9
12
14

poãet fyzick˘ch osob
v pÛsobnosti AIP âR
320
14 800
27 000
39 000
50 000
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Poãet právnick˘ch osob
v pÛsobnosti AIP âR
220
415
450
470
485

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
pﬁedp. 2008

16
19
21
24
25
25
26
27
27
28
29

60 000
70 000
72 000
78 000
80 000
81 000
82 000
82 500
83 000
83 000
83 300

500
700
780
800
850
880
900
950
950
950
980

AIP âR je pﬁipravena do dal‰ího období dále zkvalitÀovat svoji ãinnost
a plnit cíle programu INOVACE XXI v souladu se sv˘mi stanovami. Bude
dále zkvalitÀovat plnûní sv˘ch ãinností a projektÛ. Jejich základem je Systém
inovaãního podnikání v âR, v jehoÏ rámci spolupracuje AIP âR s tuzemsk˘mi a zahraniãními partnery.
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5.
OCHRANA DU·EVNÍHO
A PRÒMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

5. 1 Du‰evní a prÛmyslové vlastnictví jako nehmotn˘ majetek
a jeho ochrana
V˘zkum a v˘voj jako nástroj technického a technologického pokroku spolu s dÛslednou dûlbou práce se rozvinuly spoleãnû aÏ se vznikem velk˘ch v˘robních firem, pozdûji pak nadnárodních korporací, které si svoje v˘sledky
vûdy, v˘zkumu a v˘voje snaÏily uchránit pﬁed okolním svûtem pouze pro
vlastní potﬁebu z dÛvodu udrÏení technologického náskoku (technologické
mezery) a tudíÏ i vedoucího postavení v produkãní ãinnosti pﬁed konkurencí. Druhá polovina dvacátého století byla charakterizována jednak rÛstem
vûdeck˘ch, v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch prací, ale i progresivním rÛstem nákladÛ s touto ãinností spojen˘ch a také vût‰ím poãtem pracovníkÛ zaãlenûn˘ch do specializovan˘ch vûdeckov˘zkumn˘ch t˘mÛ. Tato skuteãnost vedla
k tomu, Ïe se v˘voj nov˘ch produktÛ stal vysoce nákladnou záleÏitostí a nejnovûj‰í poznatky vûdeckotechnického v˘zkumu vznikaly díky aktivní finanãní i personální spolupráci firem. Nové patenty a vynálezy tak zaãaly b˘t
pﬁedmûtem obchodní ãinnosti. V souvislosti s touto skuteãností nastala potﬁeba dokázat tento nehmatateln˘ a nûkdy i obtíÏnû definovateln˘ produkt
ohodnotit a ocenit.
Nehmotn˘ majetek není jasnou a jednoznaãnû vymezenou kategorií. Vzhledem k tomu, Ïe není ani mnoho odborn˘ch publikací o tomto oboru, b˘vá celá tato oblast i v rámci ocenûní tohoto majetku opomíjena. Nehmotn˘ majetek
pﬁedstavuje takové formy majetku, které se vedle fixního a obûÏného kapitálu úãastní produkãního procesu a pﬁispívají pozitivnû ke zvy‰ování ziskového
potenciálu firmy. Nehmotn˘ majetek zahrnuje v nej‰ir‰ím slova smyslu i jednotlivé stránky osobnosti ãlovûka, jak˘mi jsou obãanská ãest, tûlesná nedotknutelnost, svoboda a rovnûÏ hmotnû zachycené projevy osobnosti jako napﬁ.
zvukové a obrazové záznamy, korespondence apod. V uÏ‰ím slova smyslu se
jím rozumí pro potﬁeby oceÀování 1) du‰evní vlastnictví, v˘sledky ãinností, které se dále dûlí na práva autorská a práva prÛmyslová.
Do kategorie du‰evního vlastnictví jsou zahrnovány technologie, poãítaãové programy, ochranná a bezpeãnostní opatﬁení a práva k prÛmyslovému
vlastnictví (prÛmyslová práva). Práva k prÛmyslovému vlastnictví jsou práva
k nehmotn˘m statkÛm vyuÏiteln˘m prÛmyslovû (spolu s autorsk˘mi právy
tvoﬁí ‰ir‰í kategorii práv k du‰evnímu vlastnictví), která jsou poskytnuta jejich tvÛrcÛm a realizátorÛm. Jsou to práva k v˘sledkÛm tvÛrãí ãinnosti (k vynálezÛm, prÛmyslov˘m vzorÛm, zlep‰ovacím návrhÛm apod.) a dále práva
k ochrann˘m oznaãením (ochrann˘m známkám, obchodnímu jménu).
Základní existující formy aplikovan˘ch vûdeckov˘zkumn˘ch poznatkÛ, se
kter˘mi je moÏno se nejãastûji setkat v hospodáﬁské praxi, pﬁedstavují vynálezy, uÏitné a prÛmyslové vzory, ochranné známky, obchodní tajemství a knowhow. V‰echny uvedené formy vznikly uplatÀováním v˘sledkÛ vûdeckého
1)

âada, K.: OceÀování nehmotného majetku, V·E-IOM, Praha 2002
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poznání zákonÛ ovládajících pﬁírodu, procesem dokonalej‰ího vyuÏívání pﬁírodních sil i technick˘ch prostﬁedkÛ k zaji‰tûní produkãního procesu.
Vûdeckotechnick˘ rozvoj, kter˘ je iniciátorem inovací, pozdûji i patentÛ,
vynálezÛ ãi prÛmyslov˘ch vzorÛ je zaji‰Èován základním v˘zkumem, v dal‰í
fázi aplikovan˘m v˘zkumem a koneãnû v˘vojem a transferem technologií.
AÈ jiÏ se na koneãné podobû nehmotného majetku podílí kterákoliv souãást
v˘zkumu, pﬁedstavuje zapojení v˘zkumn˘ch kapacit vÏdy vynaloÏení nemal˘ch finanãních prostﬁedkÛ, které je tﬁeba v souvislosti s jejich pﬁípadn˘m
prodejem ãi nákupem ohodnotit.

5. 2 Legislativní normy v oblasti ochrany du‰evního vlastnictví
Du‰evní a prÛmyslové vlastnictví jako formu nehmotného majetku lze definovat a charakterizovat z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu, z rÛzn˘ch aspektÛ. Napﬁ.
podle obchodního zákoníku byl mj. uznán jako plnohodnotná poloÏka firemního majetku. K podniku náleÏí totiÏ podle obchodního zákoníku vûci,
práva a jiné majetkové hodnoty, které patﬁí podnikateli a slouÏí k provozování podniku.
Podle daÀov˘ch a úãetních pﬁedpisÛ musí b˘t mj. doba pouÏitelnosti nehmotného majetku vût‰í neÏ 1 rok a ocenûní nad 60 tisíc Kã; pokud je cena
pod touto hodnotou, jedná se o drobn˘ nehmotn˘ majetek.
Nehmotn˘ majetek je specificky definován i podle zákona o oceÀování a stejnû i pﬁedpisy o prÛmyslov˘ch právech jej definují a charakterizují odli‰nû.
Jak plyne z v˘‰e uvedeného, není snadné pojem nehmotného majetku jednoznaãnû vymezit a s podobn˘mi problémy se lze setkat i pﬁi definování termínÛ prÛmyslové vlastnictví, nehmotné statky, intelektuální majetek ãi vlastnictví. Pro potﬁeby jejich oceÀování z dÛvodu koupû nebo prodeje v‰ak lze
celou problematiku definování pojmÛ zjednodu‰it, protoÏe v praxi je vyÏadováno prakticky pouze ocenûní patentÛ, uÏitn˘ch a prÛmyslov˘ch vzorÛ,
ochrann˘ch známek a obchodního tajemství.
Úloha autora spoãívá ve vytvoﬁení vûdeckého, literárního umûleckého díla zpravidla na základû spoleãenské poptávky (objednávky) s cílem jejího
uspokojení. Toto dílo je v˘sledkem autorovy erudice, schopností a dovedností, pﬁiãemÏ jsou v nûm vyuÏity a obsaÏeny jeho tvÛrãí, technické a estetické znalosti a dovednosti.
Práva autora po vytvoﬁení vûdeckého, literárního nebo umûleckého díla,
které je v˘sledkem jeho tvÛrãí ãinnosti upravuje autorsk˘ zákon ã. 35/65 Sb.
v platném znûní, pokud splÀuje pojmové znaky dûl podle tohoto zákona.
Tûmi se podle zmínûného autorského zákona rozumí:
– v˘sledek tvÛrãí ãinnosti autora (absolutnû nov˘, originální, jde vÏdy
o ztvárnûní)
– my‰lenky, resp. formu ztvárnûní my‰lenky – nápadu (nikoli o my‰lenku
samotnou)
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– svou povahou se musí jednat o dílo vûdecké, literární ãi umûlecké
– musí b˘t vyjádﬁeno ve vnímatelné podobû
– nesmí b˘t vylouãeno z autorské ochrany (napﬁ. vynález na v˘robu fale‰n˘ch bankovek nebo padûlání veﬁejn˘ch listin apod.).
Pﬁedmûtem autorského práva nemÛÏe b˘t to, co existuje objektivnû nebo to,
co je natolik determinováno napﬁ. pﬁírodními zákony, Ïe by dvû rÛzné osoby
mohly dojít ke stejnému v˘sledku, jak k tomu dochází u technick˘ch ﬁe‰ení.
Úlohou uÏivatele se rozumí odpovídající spotﬁeba daného statku (sluÏby)
s cílem jeho co nejefektivnûj‰ího vyuÏití pﬁi respektování autorského práva
a etick˘ch prvkÛ procesu spotﬁeby.

5. 3 Formy du‰evního majetku
Základní existující formy aplikovan˘ch vûdeckov˘zkumn˘ch poznatkÛ se
kter˘mi je moÏno se nejãastûji setkat v hospodáﬁské praxi pﬁedstavují patenty, uÏitné a prÛmyslové vzory, ochranné známky a obchodní tajemství.

5. 3. 1 Patenty
Patent je forma ochranného dokumentu na vynález; práva jsou spojena
s patentem, nikoliv s vynálezem. Zákon ã. 527/1990 Sb. ve znûní zákona ã.
116/2000 Sb. v souãasné podobû nedefinuje pojem vynález. Pro úãel objasnûní pojmu lze pouÏít následující vysvûtlení: „vynález je ﬁe‰ení, které je v˘sledkem tvÛrãí du‰evní ãinnosti pÛvodce, je nové a prÛmyslovû vyuÏitelné
a znamená ve srovnání se svûtovou úrovní poznání pokrok, projevující se nov˘m nebo vy‰‰ím úãinkem“ 2). Nemusí se jednat pouze o ﬁe‰ení technické.
Právní ochranu mu poskytuje patent udûlen˘ Úﬁadem prÛmyslového vlastnictví. Ochrana je omezena na 20 let od podání pﬁihlá‰ky. Majitel patentu má
právo na vyuÏití vynálezu a nakládání s ním.
Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe vynálezem se rozumí my‰lenka, nápad, nové ﬁe‰ení a nikoliv praktická aplikace tohoto nápadu ãi ﬁe‰ení pﬁi tvorbû v˘robku
nebo pﬁi technologickém postupu. ProtoÏe pojem vynález se historicky vztahuje vût‰inou na technická ﬁe‰ení, je tato definice ãasto zdrojem teoretick˘ch
sporÛ, protoÏe podle ní jsou z této kategorie vylouãeny napﬁ. poãítaãové programy, pravidla spoleãensk˘ch her apod. V souãasné dobû platn˘ zákon ã.
527/90 Sb. o vynálezech, prÛmyslov˘ch vzorech a zlep‰ovacích návrzích definici vynálezu neuvádí, podobnû jako patentové zákonodárství v mnoha
jin˘ch zemích a pouze konstatuje, na co lze udûlit patent. Znamená to, Ïe

2)

JeÏek, J.: Patentov˘ zákon, Zákon o uÏitn˘ch vzorech, Praha, C. H. Beck, 1998, str. 31
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problematika byla redukována pouze na otázku, co musí vynález splÀovat,
aby na nûj mohl b˘t udûlen patent. Toto pojetí odpovídá téÏ zámûrÛm harmonizace vynálezeckého práva ve svûtû.
Obecnû lze konstatovat, Ïe netechnická ﬁe‰ení v nej‰ir‰ím slova smyslu nejsou patentovatelná. Pro vymezení jevÛ, které nejsou povaÏovány za vynálezy se uÏívá následujícího v˘ãtu:
– objevy, vûdecké teorie, matematické modely (objevem se podle dﬁíve platného zákona ã. 84/72 rozumûlo stanovení dosud neznám˘ch, objektivnû
existujících jevÛ, vlastností nebo zákonitostí materiálního svûta, dokázané
vûdeckou metodou)
– pouhá vnûj‰í úprava v˘robkÛ (prÛmyslové vzory)
– plány, pravidla a zpÛsoby vykonávání du‰evní ãinnosti
– poãítaãové programy
– pouhé uvedení informace o tom, Ïe existuje nové ﬁe‰ení.
V zákonû je rovnûÏ dále uvedeno, Ïe patenty se neudûlují na zpÛsoby prevence, diagnostiky chorob, léãení lidí a zvíﬁat, na zpÛsoby pûstování rostlin
a chování zvíﬁat apod. Patenty se rovnûÏ se neudûlují na vynálezy, které jsou
v rozporu se zásadami lidskosti a veﬁejné morálky (napﬁ. jak vyrobit otravné
plyny nebo zbranû hromadného niãení).
Vynález musí b˘t v˘sledkem vlastní du‰evní ãinnosti pﬁihla‰ovatele
a v právním ﬁádu je zakotven i poÏadavek novosti ﬁe‰ení, která se vztahuje ke
dni pﬁihlá‰ení, resp. k datu, od nûhoÏ pﬁíslu‰í pﬁihla‰ovateli vynálezu tzv. právo pﬁednosti. Novost se vztahuje k datu pﬁihlá‰ení vynálezu na Úﬁadu prÛmyslového vlastnictví v Praze se Ïádostí o udûlení patentu nebo k dﬁívûj‰ímu
datu pﬁednosti získanému na základû pﬁihlá‰ení téhoÏ vynálezu dﬁíve v jiné
zemi. Priorita neboli právo pﬁednosti je tedy datum, ke kterému bude zkoumána novost vynálezu. Vynález totiÏ není nov˘ a nelze na nûj udûlit patent,
pokud jeho podstata, obsaÏená v patentov˘ch nárocích, byla pﬁed datem, ke
kterému pﬁíslu‰í pﬁihla‰ovateli právo pﬁednosti, pﬁístupná ve veﬁejnû dostupn˘ch materiálech. Za zveﬁejnûní se naopak nepovaÏuje v˘zkumná zpráva, která není uloÏena ve veﬁejnû pﬁístupné knihovnû ani pﬁedná‰ka urãená jen pro
zvané posluchaãe. Zákon uznává i tzv. tajné vynálezy, které se nezveﬁejÀují.
Pro úãely námitek ãi pﬁezkumu se povaÏují za zveﬁejnûné po 18 mûsících od
data pﬁihlá‰ení. Nebezpeãí ohlednû uznání novosti v‰ak v tûchto pﬁípadech
nehrozí, neboÈ se jedná o vysoce specializovanou problematiku.
Ochranu vynálezÛ v evropském prostoru zaji‰Èuje Evropská patentová organizace. Je to mezinárodní regionální organizace, jejímÏ úkolem je udûlování evropsk˘ch patentÛ na podkladû tzv. evropského patentového práva.,
které je závazné pro její ãlenské státy. Udûlení evropského patentu má ve
v‰ech smluvních státech stejné úãinky jako patent národní. Evropskou patentovou organizaci, která udûluje evropské patenty a má sídlo v Mnichovû
tvoﬁí Evropsk˘ patentov˘ úﬁad (EPÚ) a Správní rada. Ta má za úkol kontrolovat ãinnost EPÚ. Evropsk˘ patentov˘ úﬁad je právnickou osobou s právní subjektivitou a navenek ji zastupuje prezident.
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K dÛleÏit˘m zásluhám EPÚ patﬁí, Ïe mimo jiné konkretizuje a upﬁesÀuje
podmínky (kriteria) patentovatelnosti. Musí se jednat o vynález, kter˘ je nov˘, je produktem vynálezecké ãinnosti a splÀuje podmínku prÛmyslové vyuÏitelnosti. Ani EPÚ v‰ak nedefinuje pojem „vynález“. DÛvodem je skuteãnost, Ïe obsah tohoto pojmu lze totiÏ snadno pﬁizpÛsobovat vyvíjejícímu se
stavu techniky v nov˘ch technick˘ch oborech, zejména v oblasti biotechnologie. Rozhodnû v‰ak vynálezy mívají technickou povahu, protoÏe jiÏ patentová pﬁihlá‰ka musí uvádût technickou oblast, které se vynález t˘ká a rovnûÏ
musí b˘t patrné, jak˘ technick˘ problém nárokovan˘ vynález ﬁe‰í.

5. 3. 2 UÏitné vzory
Definice tohoto pojmu ﬁíká, Ïe: „uÏitn˘ vzor je ﬁe‰ení, které je v˘sledkem
tvÛrãí ãinnosti, je nové a prÛmyslovû vyuÏitelné. Na rozdíl od vynálezu musí
jít v˘luãnû o technické ﬁe‰ení, pﬁiãemÏ staãí, pﬁekraãuje-li rámec pouhé odborné dovednosti. Právní ochrana vzniká registrací u Úﬁadu prÛmyslového
vlastnictví. Je omezena na ãtyﬁi roky od podání pﬁihlá‰ky a lze ji prodlouÏit
vÏdy dvakrát o tﬁi roky“. 3)
Ochrana prÛmyslov˘ch vzorÛ (utility model) byla poprvé zavedena nûmeck˘m zákonem z roku 1891 jen pro ﬁe‰ení technick˘ch aspektÛ vnûj‰í
úpravy v˘robkÛ. V souãasné dobû je ve vût‰inû zemí pojem uÏitn˘ vzor, resp.
podmínky jeho ochrany vymezován stejnû jako vynález, má jen niÏ‰í vynálezeck˘ stupeÀ (tzv. mal˘ patent).
Na‰e právní úprava (zákon ã. 478/1992 Sb. o uÏitn˘ch vzorech) uvádí, Ïe
uÏitn˘m vzorem je technické ﬁe‰ení, které je nové, pﬁesahuje rámec pouhé
odborné dovednosti a je prÛmyslovû vyuÏitelné. Vymezení toho, co je prÛmyslov˘m vzorem, je ﬁe‰eno podobnû jako u vynálezÛ negativním v˘ãtem.
UÏitn˘m vzorem tedy nejsou tytéÏ prvky jako u vynálezÛ roz‰íﬁené je‰tû
o prÛmyslové mikroorganizmy a zpÛsoby v˘roby nebo pracovní ãinnosti
(metody), u nichÏ se pﬁedpokládá del‰í doba v˘voje a zkou‰ení (napﬁ. technologie v˘roby nûkter˘ch potravin nebo lékÛ). Je to proto, Ïe uÏitn˘ vzor je
koncipován pro rychlé ﬁe‰ení ochrany daného technického nebo technologického problému s relativnû krátkou dobou platnosti.
Stejnû jako u vynálezu je i u registrování uÏitného vzoru nutno podat pﬁihlá‰ku na patentov˘ úﬁad. Podáním prvé pﬁihlá‰ky vzniká priorita; byla-li pﬁihlá‰ka podána v ãlenské zemi PaﬁíÏské unijní úmluvy z r. 1883 (dnes prakticky v‰echny státy EU), lze uplatnit i mezinárodní unijní prioritu (obdoba jako
u registrace patentu) a uÏitn˘ vzor je chránûn ve v‰ech ãlensk˘ch státech. V˘znamn˘m prvkem v ochranû du‰evního vlastnictví je tzv. „odboãení“, které
ﬁe‰í návaznost uÏitného vzoru a vynálezu. Jeho podstata spoãívá v tom, Ïe
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JeÏek, J.: Patentov˘ zákon, Zákon o uÏitn˘ch vzorech, Praha, C. H. Beck, 1998, str. 49
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nepodaﬁí-li se pﬁihla‰ovateli získat patent na vynález, mÛÏe se pokusit chránit své ﬁe‰ení alespoÀ jako uÏitn˘ vzor, u kterého jsou nároky na „vûdeckost“
niÏ‰í. V praxi to b˘vá ﬁe‰eno zpravidla tak, Ïe pﬁihlá‰ka uÏitného vzoru se podává s pﬁihlá‰kou vynálezu (samozﬁejmû na stejné technické ﬁe‰ení) buì souãasnû nebo kdykoliv bûhem ﬁízení o vynálezu, nejpozdûji do dvou mûsícÛ od
jakéhokoliv rozhodnutí o pﬁihlá‰ce vynálezu. V pﬁípadû zamítnutí patentu na
vynález bûÏí priorita uÏitného vzoru jiÏ od pﬁihlá‰ky vynálezu.
Ochrana uÏitného vzoru je realizována registrací v rejstﬁíku uÏitn˘ch vzorÛ na patentovém úﬁadu. PrÛzkum pﬁed vlastní registrací se provádí jen formálnû a zápis je právû z dÛvodu relativnû krátké Ïivotnosti uÏitného vzoru
proveden velmi rychle. Cílem tohoto opatﬁení je zajistit co nejrychleji právní ochranu technicky ménû v˘znamn˘m konstrukãním, technick˘m ãi technologick˘m prvkÛm a umoÏnit jim rychlou aplikaci v praxi.
Registrací vzniká majiteli vzoru v˘hradní právo na jeho hospodáﬁské vyuÏití, tj. pouÏití v produkãní ãinnosti, pﬁíp. obchodování s ním. Podobnû jako
u patentu mÛÏe majitel udûlit jiné osobû licenci na uÏitn˘ vzor, pﬁíp. na ni pﬁevést právo ke vzoru.
Politika ochrany uÏitn˘ch vzorÛ se v prÛmyslovû vyspûl˘ch státech velmi
roz‰íﬁila a jako forma v˘‰e zmínûn˘ch odboãení mezi patentem a vzorem
(mal˘m patentem) podporuje technickou inovaãní tvorbu.
V souvislosti s uÏitn˘mi vzory se v praxi ujal i analogick˘ pojem – prÛmyslov˘ vzor (industrial design). Ten je obvykle vymezován jako vnûj‰í úprava
v˘robku, která je nová a prÛmyslovû vyuÏitelná. Na rozdíl od uÏitného vzoru se jedná o ﬁe‰ení estetické. MÛÏe k nûmu b˘t pouÏito i v˘tvarné autorské
dílo, jestliÏe k tomu dá jeho autor souhlas. Pokud se bude vyrábût opakovanû (v sériích), napﬁ. v˘robek uÏitého umûní, má potom ochranu autorskoprávní i prÛmyslovûprávní. PrÛmyslové vzory jsou u nás chránûny zákonem
ã. 527/1990 Sb.
Pod pojmem vnûj‰í úprava v˘robku se obyãejnû rozumí jak úprava plo‰ná,
tak i prostorová (barevné ﬁe‰ení, kresba, tvar). I prÛmyslov˘ vzor musí mít
prvek novosti, tzn. vzor nesmí b˘t znám z veﬁejnû dostupn˘ch zdrojÛ, vãetnû
problému s pﬁeduveﬁejnûním. U estetického ﬁe‰ení téhoÏ v˘robku je v‰ak
moÏno vytvoﬁit mnoho nov˘ch variant, a proto v˘znam ochrany prÛmyslového vzoru nemá takovou „váhu“ jako vynález a uÏitn˘ vzor.
PrÛmyslov˘m vzorem kromû pouhé barvy není obvykle technické nebo
konstrukãní ﬁe‰ení (mÛÏe b˘t vynálezem nebo prÛmyslov˘m vzorem), architektonické ﬁe‰ení stavby (je zpravidla v˘tvarn˘m dílem autorsk˘m), pﬁenesení známé vnûj‰í úpravy na v˘robek jiného druhu nebo zvût‰ení ãi zmen‰ení známé vnûj‰í úpravy aj. Není to ani jen zanedbatelná úprava, která se dá
odhalit pouze zvlá‰tními technikami nebo pﬁi zvlá‰tní pozornosti. Chránit
rovnûÏ nelze vzor, kter˘ je v rozporu s obecn˘mi zásadami lidskosti a veﬁejné morálky.
PrÛmyslov˘ vzor má podobnû jako patent nebo uÏitn˘ vzor nárok na
ochranu. Ta vzniká registrací v rejstﬁíku prÛmyslov˘ch vzorÛ na patentovém
úﬁadu a má podobnou úãinnost jako ochrana uÏitného vzoru. To znamená, Ïe
55

poskytuje v˘luãnou ochranu pro majitele vzoru, moÏnost pﬁevodu vzoru ãi
udûlení licence k jeho pouÏívání, spolumajitelství, omezení ochrany vÛãi
pﬁedchozímu uÏivateli, pﬁíp. v˘maz vzoru. Doba platnosti zápisu je pût let od
pﬁihlá‰ky prÛmyslového vzoru a je moÏno ji prodlouÏit dvakrát po pûti letech. Kolize ani konverze s vynálezem ãi uÏitn˘m vzorem není moÏná.
Odli‰nû je ﬁe‰ena priorita. To je dáno skuteãností, Ïe v tûchto pﬁípadech se
vyskytuje tzv. v˘stavní priorita, která se zaãíná poãítat jiÏ od okamÏiku vnesení vystavovaného pﬁedmûtu do v˘stavní haly (veletrhu), pokud bude vystavovan˘ a zatím nikde neuveﬁejnûn˘ pﬁedmût pﬁihlá‰en u patentového úﬁadu do tﬁí mûsícÛ po skonãení v˘stavy. UplatÀuje se zde i star‰í právo
a mezinárodní unijní priorita, která má lhÛtu k pﬁihlá‰ení ‰est mûsícÛ.
Pﬁedmûtem mezinárodního obchodu mohou b˘t i dal‰í v˘sledky tvÛrãí ãinnosti, které mají nehmotnou povahu a jsou chránûny speciálními právy, jeÏ
jsou blízké prÛmyslovému vlastnictví. Jedná se o:
– zlep‰ovací návrhy (ZN); ty v‰ak nepatﬁí mezi pﬁedmûty prÛmyslového vlastnictví. Za zlep‰ovací návrh se povaÏuje kaÏdé zlep‰ení, které zlep‰ovatel navrhne svému zamûstnavateli a ten je pﬁijme. Za ZN nelze navrhnout takové
ﬁe‰ení, jeÏ má pracovník uloÏeno jako pracovní úkon, jeÏ je pﬁedmûtem obchodního tajemství jeho zamûstnavatele apod. Se zlep‰ovacími návrhy se
obchoduje jen doplÀkovû, v podstatû jako s know-how, resp. jako s pﬁedmûtem obchodního tajemství. Zlep‰ovatel je totiÏ povinen návrh nabídnout
svému zamûstnavateli, aby nedocházelo k vyzrazování obchodního tajemství mimo podnik a teprve kdyÏ ten jeho nabídku nepﬁijal (neuzavﬁel smlouvu vãetnû návrhu odmûny), má zlep‰ovatel právo nakládat s ním bez omezení, napﬁ. jej nabídnout jinému podnikateli k vyuÏití formou licence. Pokud
v‰ak zamûstnavatel návrh pﬁijme, má k nûmu dispoziãní i uÏívací právo,
popﬁ. jej mÛÏe vyhlásit za své obchodní tajemství
– nové metody prevence, diagnostiky a léãení jsou také chránûny osvûdãením, které vydává objeviteli ministerstvo zdravotnictví, jsou-li urãeny
k ochranû, diagnostikování a léãení obyvatelstva; v pﬁípadû, Ïe jsou urãeny k ochranû hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat ãi zemûdûlsk˘ch plodin, osvûdãení vydává ministerstvo zemûdûlství a v˘Ïivy
– nové odrÛdy rostlin a plemena zvíﬁat; ty vznikají jako v˘sledky ‰lechtitelské
ãinnosti. Vy‰lechtûné druhy (odrÛdy), klony a hybridy jsou chránûny ‰lechtitelsk˘m osvûdãením, které ‰lechtiteli vydává ministerstvo zemûdûlství
a v˘Ïivy. Chránûn je i název odrÛdy ãi plemene, ﬁe‰ena je téÏ podniková odrÛda a plemeno, je moÏn˘ pﬁevod i smluvní udûlení licence. Ochrana platí 18
let (chmel, brambory) nebo 21 let (vinná réva), resp. po dobu trvání plemene. Úprava tûchto odrÛd a plemen je u nás obsaÏena v zákonû ã. 132/89 Sb.
– topografie polovodiãov˘ch v˘robkÛ (ãipÛ), které nejsou bûÏné ve stávající
prÛmyslové praxi. Nejedná se o ãipy (integrované obvody) jako takové, neboÈ ty b˘vají chránûny jako vynález nebo uÏitn˘ vzor, ale o zpÛsob konstrukce jejich uspoﬁádání ve vrstvách. Tato konstrukce totiÏ pﬁedurãuje kvalitativní znaky ãipu (rychlost, kapacitu) a ta má b˘t chránûna. Nejde tedy o ochranu
technologie pouÏité pﬁi vytváﬁení topografie nebo v˘robû polovodiãe ani
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informací uloÏen˘ch v tomto produktu. U nás je obsahem zák. ã. 529/91 Sb.
Ochrana je kombinací typu autorského práva a prÛmyslov˘ch práv. Udûluje
ji obvykle patentov˘ úﬁad na základû pﬁihlá‰ky a spoãívá v registraci po dobu
10 let. Ochranu je moÏno pﬁevést i udûlit na ni smluvnû licenci, blokování pﬁi
neoprávnûném vyuÏívání brání institut podobnû jako u vynálezu.

5. 3. 3 Ochranné známky
VzrÛst celkového fondu ochrann˘ch známek v âeské republice, zmûny
ekonomick˘ch i právních pravidel a rostoucí v˘znam ochrann˘ch známek
v zahraniãním obchodû i na vnitﬁním trhu vedly k nutnosti novelizovat zákon
o ochrann˘ch známkách, kter˘ s drobn˘mi úpravami platil jiÏ od roku 1952.
Nov˘ zákon o ochrann˘ch známkách ã. 137/1995 Sb. a vyhlá‰ka ã. 213/1995
nabyly úãinnosti 21. ãervna 1995. Tato právní úprava je od roku 2000 novelizována zákonem ã. 116/2000 Sb., kter˘ zmûnil nûkteré zákony na ochranu
prÛmyslového vlastnictví.
Ochranná známka poskytuje spotﬁebiteli jistotu o v˘robci a o tradici jeho
v˘robkÛ. Je to znaãka, zpÛsobilá odli‰it v˘robky nebo sluÏby konkrétního v˘robce od jin˘ch v˘robkÛ ãi sluÏeb téhoÏ druhu, a tímto zpÛsobem usnadnit
odbûratelÛm a spotﬁebitelÛm v˘bûr osvûdãen˘ch v˘robkÛ nebo sluÏeb.
Definice pojmu ochranná známka zní: „Ochrannou známkou je oznaãení
tvoﬁené slovy, písmeny, ãíslicemi, kresbou nebo tvarem v˘robku nebo jeho
obalu, popﬁ. jejich kombinací, urãené k rozli‰ení v˘robku nebo sluÏeb pocházejících od rÛzn˘ch podnikatelÛ a zapsan˘ch do rejstﬁíku ochrann˘ch známek (dále jen „rejstﬁík“), vedeného Úﬁadem prÛmyslového vlastnictví (dále
jen „Úﬁad“)“. 4)
Roz‰iﬁující se moÏnosti podnikatelské aktivity organizací i jednotliv˘ch
obãanÛ vedou mj. téÏ k produkci v˘robkÛ a poskytování sluÏeb i nad rámec
pﬁedmûtu ãinnosti. Lze pﬁedpokládat, Ïe podniky budou pﬁihla‰ovat ochranné známky i pro dﬁíve nevyrábûné v˘robky a dﬁíve neposkytované sluÏby.
Ochrannou známkou mÛÏe chránit svoji produkci i spoleãn˘ podnik ãi sdruÏení podnikÛ, podnik se zahraniãní majetkovou úãastí, ale i obãan provozující hospodáﬁskou ãinnost. Ochranná známka (trademark) je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované oznaãení, které je zpÛsobilé odli‰it
v˘robky nebo sluÏby pocházející od rÛzn˘ch v˘robcÛ nebo poskytovatelÛ
sluÏeb a které je zapsáno do rejstﬁíku ochrann˘ch známek. Z tohoto zákonného vymezení vypl˘vá, Ïe ochranné známky mohou b˘t podle provedení:
– slovní (mÛÏe jít napﬁ. o název podniku, jeho zkratku, ãi novû vytvoﬁené
slovo), v˘jimeãnû mohou b˘t známky ãíselné, napﬁ. kolínská voda 4711
oznaãená podle ãísla domu jejího producenta v Kolínû nad R˘nem

4)

Zákon ã. 116/2000 Sb., § 1
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– obrazové (jsou grafick˘m pﬁepisem urãitého námûtu)
– prostorové (napﬁ. figurka Michelin, láhev Becherovky)
– kombinované (napﬁ. spojení názvu podniku s jeho specifick˘m v˘tvarn˘m
zobrazením).
Podle povahy ãinnosti, pro níÏ je známka uÏívána, se rozli‰ují známky:
– v˘robní (slouÏí k oznaãování vlastních v˘robkÛ organizace, vyprodukovan˘ch v souladu s pﬁedmûtem ãinnosti)
– obchodní (oznaãuje se jimi zboÏí, s nímÏ organizace pﬁi plnûní sv˘ch spoleãensk˘ch úkolÛ obchoduje)
– sluÏeb.
Podle poãtu subjektÛ se rozeznávají známky individuální (majitelem je
jednotlivá fyzická nebo právnická osoba) a kolektivní (slouÏí k oznaãování
v˘robkÛ ãi sluÏeb právnick˘ch nebo fyzick˘ch osob, které jsou hospodáﬁsky,
organizaãnû nebo právnû spojeny s urãitou hospodáﬁskou ãinností).
Ochrannou známku zákon pozitivnû nevymezuje, uvádí jen co je ze zápisu
do rejstﬁíku vylouãeno. T˘ká se oznaãení, které
– nemÛÏe b˘t graficky znázornûno
– nemá zpÛsobilost rozli‰it v˘robky nebo sluÏby
– je tvoﬁeno v˘luãnû ze znaãek nebo údajÛ slouÏících v obchodû k urãení
druhu, jakosti, mnoÏství, úãelu, hodnoty v˘robkÛ nebo sluÏeb, z údajÛ
o zemûpisném pÛvodu nebo o dobû v˘roby v˘robku ãi poskytnutí sluÏby
– v˘luãnû sestává ze znaãek nebo oznaãení obvykl˘ch v bûÏném jazyce, nebo uÏívan˘ch v dobré víﬁe a obchodních zvyklostech
– je tvoﬁeno v˘luãnû tvarem v˘robku, kter˘ vypl˘vá z jeho povahy, nebo je
nezbytn˘ pro dosaÏení technického v˘sledku anebo dává tomuto v˘robku
podstatnou uÏitnou hodnotu
– odporuje veﬁejnému poﬁádku nebo dobr˘m mravÛm
– mÛÏe klamat veﬁejnost zejména o povaze, jakosti nebo zemûpisném pÛvodu v˘robkÛ nebo sluÏeb
– jehoÏ uÏívání by bylo v rozporu se závazky vypl˘vajícími pro âeskou republiku z mezinárodních smluv.
V˘‰e uvedená oznaãení nemohou b˘t ochrannou známkou absolutnû, ze
zákona, a to i kdyÏ obsahují jen prvky vyjmenovan˘ch skuteãností. To znamená, Ïe uvedené návrhy ochranné známky mají zásadní nedostatky, které
nelze ani dodateãnû odstranit.
Existuje i dal‰í skupina omezení, která obsahuje v˘ãet oznaãení, vylouãen˘ch
ze zápisu do rejstﬁíku ochrann˘ch známek (tzv. relativní nedostatky). Tato oznaãení mohou b˘t zapsána jen podmínûnû (relativnû) a pﬁekáÏka zápisu mÛÏe b˘t
odstranûna. Jde napﬁíklad o popisná oznaãení (dá se prokázat pﬁíznaãnost pro
v˘robky ãi sluÏby), o oznaãení obsahující urãité názvy, znaãky a symboly (pﬁekáÏku zápisu lze odstranit písemn˘m svolením subjektu oprávnûného s názvem
ãi symbolem disponovat), o znaãky pouÏívající jméno ãi vyobrazení osoby odli‰né od pﬁihla‰ovatele (pokud není dáno písemné svolení oprávnûné osoby).
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Subjektivní právo k ochranné známce vzniká zápisem známky do rejstﬁíku
ochrann˘ch známek. Tento zápis má konstitutivní povahu; není-li totiÏ známka zapsána, nejde o ochrannou známku ve smyslu zákona.
Vznik práva k ochranné známce je tﬁeba odli‰ovat od poãátku uÏívání známky. RovnûÏ je tﬁeba odli‰ovat pﬁihlá‰ku ochranné známky od registrace
ochranné známky. Mezi okamÏikem pﬁihlá‰ení a registrace je vÏdy urãit˘ ãasov˘ úsek se zvlá‰tním právním reÏimem. Úﬁad prÛmyslového vlastnictví podle v˘sledku prÛzkumu a souãinnosti pﬁihla‰ovatele zapí‰e známku do rejstﬁíku
a majiteli vydá osvûdãení, nebo pﬁihlá‰ku zamítne, popﬁ. ﬁízení o ní zastaví.
Zmûna práva k ochranné známce b˘vá vût‰inou zmûnou oprávnûného subjektu; hovoﬁí se o pﬁevodu ochranné známky.
Smlouva o pﬁevodu známky a Ïádost o souhlas s pﬁevodem známky se podává písemnû na Úﬁad prÛmyslového vlastnictví. V pﬁípadû, Ïe se známka
pﬁevádí spolu s podnikem, je tﬁeba prokázat, Ïe do‰lo k pﬁevodu podniku
(napﬁ. státní podnik se stane akciovou spoleãností). Známku je moÏné se souhlasem Úﬁadu prÛmyslového vlastnictví pﬁevzít nejen s cel˘m podnikem, ale
i v souvislosti s rÛzn˘mi organizaãními zmûnami a s nov˘m uspoﬁádáním dosavadní ãinnosti podniku (napﬁ. pﬁi zmûnách s pﬁevodem v˘robního programu). Jsou moÏné i pﬁevody ochranné známky z v˘robního podniku na podnik zahraniãního obchodu. Pﬁevod ochranné známky nab˘vá úãinnosti
zápisem do rejstﬁíku ochrann˘ch známek. Zmûny v samotné pﬁihlá‰ené
známce nejsou v zásadû pﬁípustné.
Subjektivní práva k ochranné známce mohou zaniknout buì uplynutím
ochranné doby nebo vzdá-li se majitel svého práva.
Ochranná známka téÏ mÛÏe b˘t z rejstﬁíku vymazána. Právo k ní zanikne
téÏ v pﬁípadû, Ïe zanikla právní subjektivita majitele, aniÏ bylo právo
k ochranné známce pﬁevedeno, ãi aniÏ do‰lo k pﬁevodu na nového majitele.
Ochranná doba zapsané známky trvá podle na‰í právní úpravy 10 let a zaãíná bûÏet od okamÏiku, kdy do‰la Úﬁadu prÛmyslového vlastnictví pﬁihlá‰ka známky, tedy ne aÏ od okamÏiku registrace. Ochrannou dobu je moÏno
prodluÏovat obnovou zápisu vÏdy na dal‰ích 10 let.
V˘maz ochranné známky z rejstﬁíku provede pﬁíslu‰n˘ registraãní úﬁad
z vlastního podnûtu, nebo na návrh tﬁetí osoby, pokud zjistí Ïe byla známka
zapsána v rozporu s ustanoveními zákona (napﬁ. klamavá, popisná apod.) nebo, Ïe zapsaná známka byla v âeské republice v pﬁedchozích 5 letech nezdÛvodnûnû uÏívána. Úﬁad vymaÏe známku téÏ v pﬁípadû, Ïe napadená známka
je zamûnitelná s proslulou ochrannou známkou (za splnûní dal‰ích podmínek) nebo Ïe do‰lo k nepﬁípustnému pﬁechodu práva k ochranné známce.
Obsahem práva k ochranné známce je v˘luãné oprávnûní (a v na‰em právu i povinnost) známku uÏívat (k oznaãování v˘robkÛ, na obchodních listinách, v inzerci, na veletrÏních stáncích apod.) a disponovat s ní (napﬁ. ji pﬁevádût nebo udûlovat souhlas k jejímu licenãnímu pouÏívání). JiÏ v okamÏiku,
kdy dojde na Úﬁad pﬁihlá‰ka ochranné známky, má pﬁihla‰ovatel právo pﬁednosti (priority) pﬁed tím, kdo poÏádá pozdûji o zápis stejné známky pro v˘robky nebo sluÏby téhoÏ druhu.
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Bez souhlasu majitele známky nesmí nikdo ochrannou známku nebo znaãku s ní zamûnitelnou pouÏít v hospodáﬁském styku pro v˘robky nebo sluÏby
téhoÏ druhu, zejména jí nesmí oznaãovat v˘robky, jejich obaly, nádoby, v nichÏ jsou v˘robky obsaÏeny, pﬁipojené ‰títky ani tiskoviny. Majitel známky se
mÛÏe domáhat v˘mazu ochranné známky, která byla zapsána pozdûji pro jin˘ podnik a pro jiné v˘robky téhoÏ druhu a je stejná nebo zamûnitelná se
známkou navrhovatele. Je-li v˘luãné právo majitele ochranné známky poru‰ováno, mÛÏe se majitel domáhat zákazu takového jednání a vznikla-li neoprávnûn˘m uÏíváním známky ‰koda, mÛÏe poÏadovat její náhradu.
Majitel ochranné známky mÛÏe své právo k ochranné známce pﬁevést zcela nebo zãásti písemnou smlouvou a se souhlasem Úﬁadu prÛmyslového
vlastnictví na právnickou nebo fyzickou osobu, zpÛsobilou b˘t majitelem
ochranné známky. RovnûÏ k uzavﬁení licenãní smlouvy vyÏaduje zákon souhlas Úﬁadu a její úãinnost váÏe na zápis do rejstﬁíku.
Majitelé ochranné známky a její smluvní uÏivatelé jsou povinni uÏívat
známku v té formû, v níÏ byla zapsána. Tímto pravidlem se zamezuje pouÏívání rÛzn˘ch nezapsan˘ch obmûn zapsané známky i zapisování tzv. blokovacích ochrann˘ch známek, které se dﬁíve zapisovaly bez úmyslu je pouÏívat
k oznaãování v˘robku, ale s cílem znesnadnit vytváﬁení zamûniteln˘ch napodobenin tﬁetími subjekty.
Majitel ochranné známky má ﬁadu povinností vÛãi rejstﬁíkovému úﬁadu,
napﬁ. poÏadovat ve lhÛtû zápis zmûny svého názvu nebo jména, podávat
k ochranné známce Úﬁadu prÛmyslového vlastnictví informace o své ochranné známce v zahraniãí a o sporech ze vztahÛ k ochrann˘m známkám.
Mezi základní funkce ochranné známky patﬁí její funkce rozli‰ovací;
ochranná známka totiÏ odli‰uje navzájem v˘robky a sluÏby téhoÏ druhu od
rÛzn˘ch subjektÛ.
Ochranná známka se dlouhodob˘m pouÏíváním stává symbolem urãitého
standardu kvality a utváﬁí tak dobrou povûst (goodwill) v˘robce, je zárukou urãité kvality; plní tedy i funkci garanãní. Není pﬁitom jen zárukou kvality vÛãi odbûrateli, ale nutí i v˘robce, kter˘ ochrannou známku pouÏívá, aby nepromarnil
její ekonomickou hodnotu tím, Ïe by jí oznaãoval nekvalitní v˘robky. Kdo pouÏije ochranné známky k oznaãování v˘robkÛ ãi sluÏeb niÏ‰í kvality, neÏ k oznaãování jak˘ch se pouÏívala dosud, po‰kodí tím vlastnû kvalitnûj‰í v˘robky
a sluÏby. Tím se poru‰uje dobré jméno a sniÏuje se hodnota ochranné známky.
S garanãní funkcí souvisí i propagaãní pÛsobení ochranné známky. NedodrÏení kvality, kterou odbûratel u v˘robku oznaãeného známou ochrannou
známkou oãekává, se projeví ztrátou dÛvûry a poklesem propagaãního v˘znamu ochranné známky.
Ochranná známka má funkci konkretizaãní, neboÈ odstraÀuje anonymitu
v˘robce ãi poskytovatele sluÏeb, a tím nedÛvûru odbûratele ke kvalitû v˘robku (platí heslo „Dobﬁe uvedená známka prodává sama!“).
Konkurenãní (soutûÏní) funkce spoãívá v tom, Ïe známka je prostﬁedkem
soutûÏe, zejména na zahraniãních trzích; usnadÀuje uzavírání smluv za nejv˘hodnûj‰ích podmínek.
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Ochranná funkce je pﬁedpokladem realizace v‰ech ostatních funkcí
ochranné známky. Jejím obsahem je ochrana urãit˘ch v˘robkÛ a sluÏeb, která zabraÀuje uÏívání shodn˘ch oznaãení pro shodné nebo podobné v˘robky
ãi sluÏby.
Ekonomick˘ i právní v˘znam ochrann˘ch známek je vyjádﬁen i tím, Ïe
ochranná známka musí b˘t zapsána v rejstﬁíku ochrann˘ch známek, kter˘ vede Úﬁad prÛmyslového vlastnictví. Zákon o ochrann˘ch známkách prohla‰uje pouÏívání ochrann˘ch známek za povinné.
Zápisy ochrann˘ch známek mají mimoﬁádn˘ mezinárodní v˘znam. Zápis
mûl pÛvodnû jen teritoriální úãinek a chránil známku jen na území toho státu, kde byla zapsána do rejstﬁíku. V zájmu ‰iroké ochrany známek docházelo k administrativnû nároãn˘m a nákladn˘m zápisÛm v kaÏdé zemi zvlá‰È. Tato situace byla odstranûna tzv. Madridskou dohodou, podle níÏ je tovární
nebo obchodní známka chránûna na základû jediné pﬁihlá‰ky (uãinûné v zemi pÛvodu) automaticky ve v‰ech zemích, které jsou úãastníky dohody (âR
mezi nû patﬁí).
V mezinárodních hospodáﬁsk˘ch vztazích je rovnûÏ bûÏné poskytovat tzv.
známkové licence (trademark licence). Je to smluvní poskytnutí práva pouÏívat ochrannou známku za podmínek ve smlouvû stanoven˘ch. Licence se
poskytuje obvykle za úplatu, jejíÏ v˘‰e závisí na hodnotû postupované
ochranné známky (goodwill). Zánikem práva k ochranné známce zaniká
i uÏívací právo, vypl˘vající z licenãní smlouvy.
Známková licence mÛÏe mít dvû formy – nev˘luãnou nebo v˘luãnou. Nev˘luãná licence dává nabyvateli oprávnûní vyuÏívat pﬁedmût licence v rozsahu a zpÛsobem stanoven˘m v licenãní smlouvû. Poskytovatel nev˘luãné licence v‰ak není vázán, Ïe licenci neposkytne jinému subjektu. V˘luãná
licence opravÀuje v‰ak nabyvatele k uÏívání ochranné známky s vylouãením
konkurence, tzn. Ïe ji smí uÏívat v˘hradnû jen nabyvatel, dokonce i sám majitel známky se tímto aktem vylouãí z jejího uÏívání.

5. 3. 4 Obchodní tajemství
Pod termínem obchodní tajemství 5) se rozumí ve‰keré skuteãnosti obchodní, v˘robní ãi technické povahy související s podnikem, které mají skuteãnou nebo alespoÀ potenciální materiální ãi nemateriální hodnotu, nejsou
v pﬁíslu‰n˘ch odborn˘ch kruzích bûÏnû dostupné, mají b˘t podle vÛle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím zpÛsobem jejich utajení zaji‰Èuje.
Obchodní tajemství tedy rozhodnû pﬁedstavují skuteãnosti v˘robní, technické nebo obchodní povahy, av‰ak tento v˘ãet lze pojmout i extenzivnû a zahrnout do nûj i sloÏky organizaãního a personálního charakteru, stejnû jako

5)

Zákon ã. 513/91 Sb., obchodní zákoník, § 17
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zku‰enosti a dovednosti, které jsou podstatou technologick˘ch pﬁedpisÛ,
podnikov˘ch norem a regulativÛ, reglementÛ o sloÏení chemick˘ch látek,
technickém rozvoji, realizovan˘ch zlep‰ovacích návrhÛ apod. Kromû tûchto
uveden˘ch technick˘ch aspektÛ sem patﬁí i skuteãnosti obchodní povahy
(odbûratelé, dodavatelé, obchodní zámûry, informace o trÏních segmentech,
cenová politika ad.). Urãitou právní ochranu by v‰ak mûly poÏívat i skuteãnosti mající byÈ jen potenciální hodnotu (i tato se dá vyãíslit), protoÏe jsou
v˘sledkem smysluplné ãinnosti a mohou pﬁedstavovat cennou informaci (zápis z porady vedení firmy).
Stejnû tak mohou mít podobu obchodního tajemství skuteãnosti bûÏnû nedostupné v obchodních kruzích, které nesmí b˘t známy konkurentÛm nebo
odborníkÛm v oboru.
Skuteãnosti urãené k utajení, které odpovídají sv˘m charakterem v˘‰e uveden˘m jevÛm by mûla oprávnûná osoba (podnikatel) jednoznaãnû vymezit
a rovnûÏ stanovit i stupeÀ utajení. Pro uveden˘ projev vÛle pak musí b˘t uãinûna taková opatﬁení, aby utajení bylo odpovídajícím zpÛsobem zaji‰tûno.

5. 3. 5 Know-how
Obsah tohoto pojmu se vymezoval jiÏ od roku 1957, kdy jej poprvé definovala Mezinárodní obchodní komora jako souhrn vûdomostí, odborn˘ch
znalostí a zku‰eností pﬁi v˘robním postupu a pﬁi technickém provádûní v˘roby urãitého v˘robku. V prÛbûhu dal‰ích let docházelo k jeho neustálému
zpﬁesÀování a doplÀování a dnes se tento pojem prezentuje 6) jako návod
„jak na to“, „vûdût jak“, tedy v˘robnû technické, ale i technologické, organizaãní, obchodní ãi jiné poznatky, které se opírají o dlouholeté zku‰enosti
s optimálním prÛbûhem urãitého procesu, technologie, receptury. Nûkdy
jsou sem ﬁazeny i právnû nechránûné, av‰ak utajované vynálezy, v˘sledky v˘zkumu a v˘voje a dal‰í v˘sledky tvÛrãí ãinnosti zahrnující právnû nechránûné vynálezy i zku‰enosti s jejich pouÏíváním.
DÛleÏitou definici tohoto pojmu zahrnují tzv. blokové v˘jimky Evropské
unie t˘kající se know-how. Pro úãely tohoto naﬁízení je know-how charakterizováno jako soubor technick˘ch informací, které jsou tajné, podstatné
a vhodnou formou identifikovatelné. 7)

6)

Madar, Z: Slovník ãeského práva, LINDE Praha, a.s. 1995, str. 97

7)

Vysvûtlení uveden˘ch pojmÛ je následující: „tajné“ znamená, Ïe know-how jako soubor není
v‰eobecnû známé nebo dostupné a ãást jeho hodnoty spoãívá v náskoku, kter˘ má uÏivatel licence, „podstatné“ znamená, Ïe know-how zahrnuje informace dÛleÏité pro v˘robní proces,
„identifikovatelnost“ znamená, Ïe know-how je popsáno nebo zaznamenáno takov˘m zpÛsobem, Ïe je moÏné ovûﬁit, Ïe splÀuje poÏadavky tajnosti a podstatnosti a zaji‰Èuje uÏivateli licence, Ïe není nezákonnû omezován ve vyuÏívání své vlastní technologie.
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Problémem v této oblasti nûkdy mÛÏe b˘t podobnost know-how s prÛmyslovû-právnû chránûn˘mi ﬁe‰eními, se zlep‰ovacími návrhy, pﬁíp. obchodním
tajemstvím.
K dal‰ím formám nehmotného majetku, kter˘ má v sobû urãitou analogii
s termínem know-how pﬁedstavují pojmy „vztahy“ a „sdruÏen˘ majetek“.
Vztahy s dodavateli, odbûrateli, státními orgány, jednotlivci a dal‰ími zainteresovan˘mi subjekty 8) vytváﬁí pro svou existenci kaÏdá podnikatelská
ãinnost, resp. produkãní firma. Mohou to b˘t jednak vztahy naprosto standardní na základû ﬁádné smlouvy s dlouhodob˘m charakterem, stejnû jako
vztahy nesmluvní a nahodilé. Mohou mít charakter vztahÛ
– na jedné stranû s dodavateli, na druhé s distributory a obchodníky, kteﬁí
dodávají vstupy, resp. odebírají a prodávají finální produkci ve sv˘ch distribuãních sítích
– s koneãn˘mi uÏivateli s cílem maximalizovat jejich uÏitek, event. roz‰íﬁit
segment trhu zákazníkÛ
– které jsou vytváﬁeny firemní kulturou, vztahy interpersonálními, vztahy
rozvíjejícími v˘konnost a kvalifikaãní rÛst – obecnû stmelujícími a homogenizujícími zamûstnaneck˘ kolektiv firmy.
Z pohledu oceÀování subjektu (firmy) mají samozﬁejmû v˘znam pouze takové vztahy, které jsou nadstandardní a které umoÏÀují realizovat zisky
(marÏe, úroky z poskytnut˘ch pÛjãek a úvûrÛ) vy‰‰í, neÏ jsou v daném ãase,
segmentu trhu a místû obvyklé.
Termín sdruÏen˘ nehmotn˘ majetek ãeská terminologie dosud nezavedla.
J. Jureãka jej ve své publikaci charakterizuje citováním G. V. Smitha následovnû s tím, Ïe jeho definice vyplyne z obsahu: „navzdory tomu, Ïe oceÀovatelé identifikují, analyzují a ocení mnoÏství hmotného i nehmotného podnikového majetku, pﬁesto u rentabilního podniku zÛstává je‰tû urãit˘ zbytek,
residuum hodnoty“. 9) (Autor má na mysli situaci, kdy se hodnotové ocenûní podniku porovnává se souãtem ocenûní v‰ech majetkov˘ch sloÏek.)
Tato zbytková hodnota se mÛÏe je‰tû rozdûlit na dvû sloÏky:
– hodnota zavedeného podniku, v originále going concern value (zde autor
upozorÀuje na zavedené ãeské názvosloví „hodnota pokraãujícího podniku“ viz napﬁ. Maﬁík, M.: Stanovení hodnoty firmy, Praha 1998, kde má going concern value jin˘ v˘znam. Hodnota zavedeného podniku 10) je definována jako dal‰í, dodateãná sloÏka hodnoty podniku, která se
pﬁipoãítává k podnikovému majetku, protoÏe existuje jako souãást zavedeného, fungujícího a „pokraãujícího“ podniku
– goodwill, s ménû pouÏívan˘m ãesk˘m pﬁekladem „hodnota dobré povûsti“. Ani tento pojem nemá exaktní definici. Charakteristika s vy‰‰í mírou

8)

Jureãka, J.: Ocenûní ochranné známky, V·E-IOM, 1999

9)

Jureãka, J.: Ocenûní ochranné známky, V·E-IOM, 1999

10)

Jureãka, J.: Ocenûní ochranné známky, V·E-IOM, 1999
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volatility goodwill popisuje jako soubor dobr˘ch sluÏeb, dobr˘ch lidsk˘ch
vztahÛ k zákazníkÛm, úspû‰né reklamy a propagace a celkové obchodní
politiky, kter˘ se setkává s úspûchem na trhu.
Exaktnûji je goodwill chápán jako rozdíl mezi hodnotou podniku jako celku a souãtem hodnot v‰ech oceniteln˘ch ãástí podnikového majetku. Zde je
tﬁeba upozornit, Ïe ocenûní ochranné známky a ocenûní goodwillu není rovnocenné. G.V. Smith definuje ocenûní ochranné známky jako exaktní zcela
autonomní akt, velmi obtíÏn˘ a nûkdy tûÏko provediteln˘ proces. Proto se
hodnota ochranné známky (podaﬁí-li se ji urãit) zapoãte jako hodnota jedné
ze sloÏek podnikového majetku
k ostatním sloÏkám majetku a tento souãet
n
oceniteln˘ch ãástí podniku  Hi se odeãte od v˘nosové hodnoty podniku
i=1
VH. Rozdíl mezi uveden˘mi v˘razy pak pﬁedstavuje goodwill.
n

G = VH –  Hi ,
i=1

kde G pﬁedstavuje goodwill podniku,
VH ….. v˘nosová hodnota podniku,
Hi …… i-tá sloÏka podnikového majetku.

5. 4 MoÏnosti vyuÏívání patentov˘ch informací
Nehmotn˘ majetek stejnû jako jiné sloÏky majetku má svou uÏiteãnost
a tudíÏ svoji hodnotu a cenu a proto mÛÏe b˘t pﬁedmûtem obchodování. V takovém pﬁípadû se stává pﬁedmûtem úãtování a s tím souvisejí i daÀové povinnosti. DaÀové a úãetní pﬁedpisy âR v‰ak nejsou ve vztahu k nehmotnému majetku vÏdy zcela jasné a pﬁesné a mohou vzbuzovat v nûkter˘ch
pﬁípadech jisté pochybnosti. Také chápání pojmu nehmotn˘ majetek je podle tûchto právních pﬁedpisÛ jiné, neÏ napﬁíklad podle pﬁedpisÛ o prÛmyslovém právu. Aby bylo moÏné s tímto majetkem obchodovat a úãtovat o nûm,
je potﬁeba jej ocenit. To sice upravuje zákon o úãetnictví, av‰ak nakoupen˘
nehmotn˘ majetek se musí ocenit poﬁizovacími cenami a to budou v souãasné dobû ceny trÏní. Nehmotn˘ majetek vytvoﬁen˘ vlastními silami lze podle
zákona o úãetnictví pro tyto úãely ocenit vlastními náklady nebo reprodukãními poﬁizovacími cenami, pokud jsou niÏ‰í. Z toho plyne, Ïe úãetnictví mÛÏe obsahovat údaje o ocenûní nehmotného majetku, které jsou v pﬁípadû nákupu stanoveny na trÏních principech a v pﬁípadû nehmotného majetku
vytvoﬁeného vlastní ãinností na principech podle zákona o úãetnictví, tedy na
základû vlastních nákladÛ ãi poﬁizovacích cen, coÏ bude ve vût‰inû pﬁípadÛ
pﬁedstavovat rozdílné cenové úrovnû.
Podobná situace mÛÏe nastat i u nehmotného majetku, kter˘ má slouÏit jako nepenûÏní vklad do základního kapitálu obchodní spoleãnosti. Pojem základního kapitálu definuje ustanovení §58 odst. 1 obchodního zákoníku pro
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pﬁípady obchodních spoleãností jako penûÏní vyjádﬁení souhrnu penûÏit˘ch
i nepenûÏit˘ch vkladÛ v‰ech spoleãníkÛ do spoleãnosti. Donedávna bylo
oceÀování nepenûÏit˘ch vkladÛ do základního kapitálu obchodních spoleãností zcela volné a záleÏelo jen na dohodû zakladatelÛ. Dnes se hodnota nepenûÏitého vkladu do základního kapitálu spoleãnosti s ruãením omezen˘m
a do akciové spoleãnosti stanoví podle posudku zpracovaného nezávisl˘m
znalcem, kterého jmenoval pro tento úãel soud. Z posudku musí vypl˘vat
zpÛsoby ocenûní majetku a ãástku, na kterou je majetek ocenûn.
Kromû v˘‰e uveden˘ch situací je tﬁeba zmínit i dal‰í moÏnosti, které vypl˘vají z §21 a §22 zák. ã. 137/95 Sb. o ochrann˘ch známkách. Podle tohoto
zákona se staly ochranné známky podobnû jako prÛmyslové vzory plnohodnotn˘m zástavním pﬁedmûtem, tzn. Ïe ochranná známka a prÛmyslov˘ vzor
dosáhly v˘slovnû uznání základních dvou funkcí kaÏdé zástavy, tedy funkce
zaji‰Èovací a funkce uhrazovací. Mají-li pak ochranná známka nebo prÛmyslov˘ vzor slouÏit jako zástava, jistû musí b˘t i ocenûny.
Ve v‰ech pﬁípadech je vyÏadováno ocenûní podle posledních znûní pﬁíslu‰n˘ch zákonÛ. V souãasné dobû „je k dispozici zákon ã. 151/97 Sb. o oceÀování ve‰kerého majetku, kter˘ pro oceÀování majetkov˘ch práv – vypl˘vajících z prÛmyslov˘ch práv a práv na oznaãení a v˘robnû technick˘ch
poznatkÛ, vãetnû nûkter˘ch majetkov˘ch práv souvisejících s právem autorsk˘m, a práv poﬁizovatele databází – uÏívá zásadnû v˘nosov˘ zpÛsob oceÀování a alternativnû, za zákonem stanoven˘ch podmínek, pﬁipou‰tí ocenûní
cenou obvyklou“ 11).
OceÀování tohoto typu nehmotného majetku realizují zejména soudní
znalci, poradenské firmy, odhadci, av‰ak kaÏd˘ zpravidla podle vlastních
postupÛ a zku‰eností. To proto, Ïe závazná metodika pro tuto oblast neexistuje a povinnost aplikovat právní pﬁedpis je závazná pouze pro nûkteré
pﬁípady.
Pﬁihlá‰ky vynálezÛ bez ohledu na jejich pozdûj‰í vyuÏití se zveﬁejÀují do 18
mûsícÛ od data pﬁihlá‰ení. Tato praxe platí v mnoha zemích svûta, samozﬁejmû i v âR. Po uplynutí uvedené doby od pﬁihlá‰ení vynálezu je jeho popis, tj.
ﬁe‰ení technického problému zcela zdarma k dispozici v knihovnû patentové
literatury pﬁíslu‰né zemû (âR má knihovnu patentové literatury v ÚPV). Tato knihovna má k dispozici nejen znûní zveﬁejnûn˘ch pﬁihlá‰ek, ale i znûní
patentov˘ch spisÛ z celého svûta. To znamená, Ïe patentová literatura pﬁedstavuje nejkomplexnûj‰í zdroj nov˘ch technick˘ch ﬁe‰ení.
Pro rychlou orientaci staãí prostudovat údaje z patentov˘ch vûstníkÛ, kde
jsou uvedeny základní údaje, tj. pﬁihla‰ovatel, datum pﬁihlá‰ení a hlavnû
krátká anotace pﬁihlá‰ky vynálezu. Pro rychlej‰í orientaci jsou zveﬁejnûné
pﬁihlá‰ky vynálezÛ ãi udûlené patenty, které jsou k dispozici jiÏ zatﬁídûné
podle oborÛ a podle státÛ. Samostatnû jsou tﬁídûny evropské patenty a svûtové patenty dle patentového tﬁídûní.
11)

âada, K.: OceÀování nehmotného majetku, V·E IOM Praha 2002, str. 41
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V souãasné dobû jiÏ byly vyvinuty software, které jsou schopny z internetové nabídky patentÛ a uÏitn˘ch vzorÛ podle klíãov˘ch slov vybrat patentové informace, které mohou poslouÏit k rychlému v˘bûru v‰ech nov˘ch informací z poÏadované oblasti a umoÏní rychlou aplikaci v‰ech
zaregistrovan˘ch inovativních my‰lenek k v˘voji nov˘ch technick˘ch ﬁe‰ení a technologií.
Dal‰ím dÛleÏit˘m dostupn˘m zdrojem informací o technick˘ch ﬁe‰eních
v USA je internetová adresa . Na ní jsou zpﬁístupnûny USA patenty za posledních cca 25 let. Takto lze provádût vûcné re‰er‰e bez znalosti amerického patentového tﬁídûní. Velmi zajímavé a komplexní údaje poskytuje rovnûÏ
European Patent Office na adrese , kde je uveden i bohat˘ seznam dal‰ích
adres t˘kající se patentÛ. VÏdy je nutno vûnovat péãi údajÛm v záhlaví patentu, neboÈ obsahuje údaje rozhodné z hlediska maximální moÏné doby
platnosti, prvního majitele apod.
Informace o patentech a uÏitn˘ch vzorech, ochrann˘ch známkách, pﬁípadnû o prÛmyslov˘ch vzorech jsou v posledních letech ze strany veﬁejnosti poÏadovány stále ãastûji. Souvisí to s jejich narÛstajícím v˘znamem, v ‰ir‰ích
souvislostech pak s roz‰iﬁující se mezinárodní kooperací na v‰ech úrovních
v˘zkumu, v˘roby a obchodu.Patentové úﬁady a organizace zab˘vající se ãinnostmi v oblastech spojen˘ch s ochranou prÛmyslového vlastnictví, jako jsou
patentové ãi advokátní kanceláﬁe jsou pﬁímo pﬁedurãeny pro základní informaãní ãinnost.
Lze je rozdûlit do tﬁí základních skupin:
– osvûtová ãinnost, spoãívající pﬁedev‰ím ve zveﬁejÀování informaãních materiálÛ o tom, co je to prÛmyslovû právní ochrana, vysvûtlování základních
pojmÛ typu co je to patent, ochranná známka, vãetnû komentáﬁÛ k platn˘m právním pﬁedpisÛm pro tuto oblast
– publikování platn˘ch právních pﬁedpisÛ, judikátÛ ãi jin˘ch informaãních
materiálÛ souvisejících s danou problematikou
– zpﬁístupÀování konkrétních informací o patentech, ochrann˘ch známkách
a ostatních pﬁedmûtech prÛmyslového práva formou buì volnû pﬁístupn˘ch databází, nebo jejich zpoplatnûn˘ch variant.
K tomu je tﬁeba dodat, Ïe osvûtovou ãinnost provádûjí pﬁedev‰ím jednotlivé národní patentové úﬁady a specializované patentové kanceláﬁe, zatímco
konkrétní patentové informace byly aÏ doposud hlavní ãinností specializovan˘ch databázov˘ch center nebo producentÛ databází, napﬁ. Micropatent ãi
Derwent. V poslední dobû se v‰ak k této ãinnosti pﬁipojily pod tlakem veﬁejnosti i patentové úﬁady, které postupnû zaãaly zpﬁístupÀovat svá data i prostﬁednictvím internetu. Prvenství v tomto smûru mají patentové úﬁady USA
a Kanady, které jiÏ v roce 1995 zpﬁístupnily svá data veﬁejnosti zdarma.
V souãasnosti lze poskytovatele prÛmyslovû právních informací obecnû
rozdûlit do ãtyﬁ skupin:
– patentové úﬁady ãlensk˘ch státÛ Evropského patentu
– ostatní patentové úﬁady
– databázová centra
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– specializované veﬁejnoprávní instituce, komerãní organizace, svazy vynálezcÛ, patentoví zástupci apod.
Vût‰ina patentov˘ch úﬁadÛ poskytuje pﬁedev‰ím obecné informace z oblasti prÛmyslovû právní ochrany, tj. jak podat pﬁihlá‰ku vynálezu, ochranné
známky a jin˘ch pﬁedmûtÛ prÛmyslového práva, pﬁehledy správních poplatkÛ, nabídky sluÏeb a podobnû. Pﬁesto v‰ak postupnû narÛstá poãet patentov˘ch úﬁadÛ, které jiÏ konkrétní patentové informace poskytují nebo se pﬁipravují je poskytovat, a to aÈ jiÏ zdarma nebo za úplatu.
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6.
TRANSFER

TECHNOLOGIÍ

ransfer technologií je proces, kter˘ zprostﬁedkuje pohyb v˘sledkÛ vûdy,
v˘zkumu a v˘voje ve hmotné a nehmotné podobû od jejich vzniku po jeT
jich koneãné uÏití. Tyto v˘sledky mohou, ale nemusí b˘t pﬁedmûtem prÛmyslovû právní ochrany. V ‰ir‰ím pojetí se pod pojem transfer technologií zahrnují i v˘robky, zvlá‰tû s vysok˘m podílem v˘sledkÛ vûdy, v˘zkumu a v˘voje.
V uÏ‰ím pojetí se pod pojmem transfer technologií rozumí pouze jeho nehmotná podoba. Transfer technologií jako kategorie i jako pojem v mezinárodním mûﬁítku je jedním z fenoménÛ druhé poloviny 20. století. Nûkteré jeho formy se vyskytovaly jiÏ dﬁíve, i kdyÏ nedosáhly takového rozsahu
a v˘znamu jako v souãasnosti. V národním i mezinárodním mûﬁítku má transfer technologií aspekty ekonomické, právní, technické, ale i politické, sociální a etické.
Transfer technologií je chápán jako cílevûdom˘, ãasovû ohraniãen˘ proces pﬁevádûní poznatkÛ (vytvoﬁen˘ch jinou organizací), umoÏÀujících inovovat v˘robky a technologie, pﬁípadnû zavádût v˘robky a technologie zcela nové. Technologie nebo poznatky, které mají b˘t pﬁedmûtem transferu,
by mûly zpravidla b˘t ‰piãkové technickoekonomické úrovnû. Transferem
se dosahuje rychlej‰ího a nûkdy i efektivnûj‰ího rÛstu úrovnû technologií
firmy neÏ vlastním v˘zkumem. Uplatnûní transferu slouÏí k dosaÏení Ïádoucí rentability podniku.
Donedávna byl transfer technologií chápán pﬁedev‰ím jako technická pomoc vyspûlého svûta zemím ekonomicky slab‰ím, zejména rozvojov˘m. Jako
pﬁíklad transferu byl uvádûn hospodáﬁsk˘ zázrak JiÏní Koreje. Rozhodujícím
stimulem korejského ekonomického rÛstu v‰ak nebyl jen pouh˘ pasivní dovoz licencí nov˘ch technologií, ale kombinace nákupu licencí a koncentrovaného v˘vojového úsilí vlastních vynálezcÛ, kter˘m se brzy podaﬁilo pﬁekonat parametry zakoupen˘ch technologií. Transfer technologií neznamená
tedy pouhé pﬁejímání poznatkÛ licenãních partnerÛ, aÈ jiÏ domácích ãi zahraniãních, jde i o to, aby nové poznatky, postupy a metody byly roz‰iﬁovány
a prohlubovány.
Transferov˘ proces probíhá nejefektivnûji jako proces trÏní. Iniciátorem
mohou b˘t jak strana nabízející (producenti nov˘ch technologií, vysoké ‰koly, v˘zkumné a v˘vojové instituce), tak i strana poptávající (uÏivatelé nov˘ch
technologií – zejména malé a stﬁední firmy). Impulsem pro transfer mÛÏe b˘t
buì existence urãitého problému, v nûmÏ se hledá ﬁe‰ení, nebo naopak existence nového technického ﬁe‰ení, pro nûÏ se hledá praktické uplatnûní
a roz‰íﬁení. SluÏby pro transfer technologií mají v zahraniãí pﬁedev‰ím charakter veﬁejnoprávních sluÏeb poskytovan˘ch hospodáﬁsk˘mi komorami a jin˘mi institucemi.
V souãasné dobû projevují v âeské republice zájem o transfer technologií
pﬁedev‰ím malé a stﬁední podniky, protoÏe je pro nû ekonomicky neúnosn˘
vlastní v˘zkum. Tyto podniky se snaÏí rychle orientovat na trhu, vytváﬁet v˘robky ãi rozbûhnout celé v˘robní procesy zajímavé buì pro spotﬁebitelsk˘
trh nebo pro velké prÛmyslové podniky. Nabídka na tuzemském technologickém (inovaãním) trhu jiÏ má svá pravidla a je pﬁesvûdãiv˘m dÛkazem
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o tom, Ïe transfer technologií u nás jiÏ má své místo. DÛsledkem tohoto stavu je skuteãnost, Ïe dﬁíve pomûrnû znaãná „technologická mezera“, v níÏ se
nacházela ﬁada v˘robních oborÛ a odvûtví jiÏ prakticky vymizela. Navíc stále více platí, Ïe technologické zaostávání pﬁedstavuje váÏnou pﬁekáÏku pﬁi
dosahování konkurenceschopnosti na nároãn˘ch zahraniãních trzích. DÛkazem zmûnûné situace v oblasti v˘voje nov˘ch technologií a obchodování s nimi je stoupající aktivita domácích i zahraniãních v˘vojov˘ch firem, jejichÏ licenãní nabídky v mnoha pﬁípadech pﬁedstavují vysoce efektivní a progresivní
technologie.
Pro souãasnou situaci v transferu technologií jsou charakteristické nûkteré pozitivní skuteãnosti, mj.:
– vysoká podnikatelská aktivita zakladatelÛ nov˘ch firem, mezi nimiÏ se objevují firmy inovaãnû orientované
– vznik spoleãn˘ch podnikÛ se zahraniãními partnery, s nimiÏ pﬁicházejí i nové progresivní technologie
– intenzifikace podpory mal˘ch a stﬁedních podnikÛ ze státních prostﬁedkÛ
i prostﬁedkÛ EU
– intenzivní rozvoj produkãních software
– zakládání a dal‰í rozvoj vûdeckotechnick˘ch parkÛ za stimulaãní podpory
Spoleãnosti vûdeckotechnick˘ch parkÛ âR.

6. 1 V˘zkum a v˘voj v âR a transfer jeho v˘sledkÛ do praxe
V nejobecnûj‰í poloze jsou pﬁedmûtem transferu v˘sledky vûdy, v˘zkumu
a v˘voje, které jedna strana má k dispozici a druhá strana nikoli, a kdy pro
druhou stranu je ãasovû nebo ekonomicky v˘hodnûj‰í je získat nákupem neÏ
vlastním úsilím.
DÛvodÛ proã k transferÛm dochází, co je vyvolává a co je jejich pﬁedmûtem
je celá ﬁada. Transfer technologií plní nûkolik funkcí. Mezi zemûmi, odvûtvími a hospodáﬁsk˘mi subjekty existuje rozdílná úroveÀ vûdeckov˘zkumného
poznání i v˘vojov˘ch prací a jejich transfer pﬁispívá urãit˘m zpÛsobem k pﬁeklenutí jednak technologické mezery, jednak vyrovnává poptávku s nabídkou, vãetnû potﬁeb a moÏností v oblasti v˘sledkÛ vûdy, v˘zkumu a v˘voje.
Transfer technologií se v nehmotné podobû li‰í od v˘vozu a dovozu hmotného zboÏí v nûkolika smûrech. Je to dáno tím, Ïe v˘sledky vûdy, v˘zkumu
a v˘voje se dají vyuÏívat dlouhodobû a vícenásobnû, Ïe se nedají spotﬁebovat
jedin˘m pouÏitím. V transferu mezi obory v prÛmyslovû vyspûl˘ch zemích
v národním i mezinárodním mûﬁítku musí jít o takové v˘sledky, kter˘mi pﬁijímající firma nebo zemû nedisponuje. Není v dané souvislosti rozhodující
z formálního hlediska o jak˘ druh v˘sledku jde, tzn., zda jde o v˘sledky chránûné ochrann˘mi dokumenty (patenty atd.) nebo nechránûné. Rozhodující
je úroveÀ a dále ãasov˘ horizont, tzn. doba, bûhem níÏ je moÏné získané v˘sledky pouÏít ve v˘robû.
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Naopak transfer hmotného zboÏí mÛÏe pﬁedstavovat v˘voz a dovoz v˘robkÛ niÏ‰í technické úrovnû, jejichÏ niÏ‰í uÏitné hodnotû odpovídá i niÏ‰í cena. To
b˘vá situace v rozvojov˘ch zemích, jimÏ nemusí jít vÏdy o nejnovûj‰í v˘sledky,
n˘brÏ o taková ﬁe‰ení, která jsou pro úroveÀ jejich ekonomiky nejvhodnûj‰í.
Transfer technologií v uÏ‰ím smyslu, tj. v nehmotné podobû pﬁedstavuje
souãást mezinárodního pohybu nehmotn˘ch produktÛ. Ve srovnání s jin˘mi
druhy du‰evního vlastnictví je podíl transferu technologií pomûrnû mal˘.
Dovoz této formy majetku mÛÏe b˘t pro importéra prvkem pﬁispívajícím
k vy‰‰í konkurenãní schopnosti.
Pro exportéra know-how ãi technologie mÛÏe b˘t v˘voz souãástí strategie
pronikání na zahraniãní trhy, pﬁíp. zaloÏení nového spoleãného podniku.

6. 2 Organizaãní formy technologického transferu
Transfer technologií v nehmotné formû se uskuteãÀuje následujícími zpÛsoby:
– prostﬁednictvím odborn˘ch publikací a technick˘ch zpráv
– prostﬁednictvím patentÛ, a to informací obsaÏen˘ch v patentov˘ch spisech,
patentov˘mi licencemi a dále licencemi ochrann˘ch známek a know-how
– osobními kontakty, zejména prostﬁednictvím odborn˘ch mezinárodních
konferencí, semináﬁÛ, schÛzek v rámci odborn˘ch spoleãností, studijními
cestami, náv‰tûvami institucí, odborn˘ch veletrhÛ a v˘stav, náv‰tûvami odborníkÛ, konzultantskou ãinností, spoleãn˘mi v˘zkumn˘mi ãinnostmi
– ostatními formami jako napodobováním ãi imitací, nelegálními formami.
Samostatnou problematikou je transfer technologií k vojensk˘m úãelÛm,
kter˘ slouÏí vojensko-politick˘m cílÛm. Tzv. odpad („spin-off“) znamená, Ïe
ãást vojenského v˘zkumu vût‰inou nepouÏitelného pro pÛvodní úãel, mÛÏe
mít znaãn˘ v˘znam i z hlediska civilního transferu technologie.
Transfer technologií je moÏné rovnûÏ dûlit na „komerãní“ (smluvní) a „nekomerãní“. Komercializace transferu znamená, Ïe pro pﬁedávající stranu
technologie pﬁedstavuje urãit˘ druh zboÏí, které má hodnotu a jejíÏ vyuÏití je
zdrojem v˘nosu (pﬁíjmÛ). Pro kupující stranu znamená získání technologie
sice náklady, souãasnû v‰ak její vyuÏití znamená pﬁínos v podobû vy‰‰í konkurenceschopnosti, získání nov˘ch trhÛ a v koneãném dÛsledku rovnûÏ zv˘‰ení hospodáﬁského v˘sledku.
Za „nekomerãní“ transfer nehmotného majetku jsou v uvedeném ãlenûní
povaÏovány pﬁenos informací prostﬁednictvím odborn˘ch ãasopisÛ, konferencí, mezinárodním pohybem osob (migrací), studijními pobyty profesorÛ
a doktorandÛ, studiem v zahraniãních technick˘ch institucích apod.
Z uvedeného je zﬁejmé, Ïe transfer technologií je podstatnû ‰ir‰í kategorií
neÏ licence, za které b˘vá nûkdy nesprávnû oznaãován.
Nejúãinnûj‰ími a zároveÀ nejnákladnûj‰ími formami transferu technologií jsou licence, v˘zkum na zakázku a vlastní v˘zkum. Ostatní formy
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transferu – získání znalostí prostﬁednictvím patentov˘ch spisÛ, odborn˘ch
publikací, konferencí nebo semináﬁÛ, neoficiálními rozhovory s odborníky konkurence jsou ménû nákladné.
Existuje urãitá souvislost mezi ãasov˘m zvládnutím nové technologie ãi
know-how a moÏností vyuÏití vûdeckotechnick˘ch poznatkÛ podle jednotliv˘ch forem. Pﬁitom nejrychlej‰í je forma licence, relativnû rychlé jsou i ty formy, pﬁi nichÏ dochází k transferu prostﬁednictvím v˘zkumn˘ch pracovníkÛ.
Nelegální formy jsou stále více stﬁedem pozornosti nejvyspûlej‰ích zemí i vedoucích firem a stávají se jednou z podmínek obchodu, a proto jsou, vzhledem k uplatÀovan˘m sankcím, asi nejdraÏ‰í.

6. 3 Zamûﬁení technologického v˘zkumu
Jedním z dÛvodÛ pﬁevodu technologick˘ch poznatkÛ na nového uÏivatele
je zv˘‰ení technické, technologické, materiálové, ekonomické, ekologické
apod. úrovnû jeho produktÛ. Toho se dosahuje aplikací nejnovûj‰ích poznatkÛ z oblasti vûdy a techniky a vznikají tak nové nebo inovované v˘robky.
K pracovi‰tím, která plní tyto úkoly, zejména patﬁí:
– pracovi‰tû transferu technologií
– vûdeckotechnické parky
– dal‰í subjekty (pracovi‰tû VaV aj.).
Tato pracovi‰tû se orientují hlavnû na rozvoj inovací pro nûÏ je charakteristické, Ïe mají:
– schopnost realizovat inovaãní procesy
– prioritní v˘znam pro rozvoj v˘robní organizace a pro dosaÏení úspûchÛ na
trzích
– podíl na sniÏování rizika neúspû‰nosti nového v˘robku po vstupu na trh,
coÏ mÛÏe vést k oslabení ãi ztrátû konkurenãní pozice na trhu.
Pﬁi transferu je kladen dÛraz na v˘znamné inovace, jeÏ tvoﬁí nov˘ v˘robek
pro trh. Jeho zam˘‰lené uÏití, provedení, charakteristiky, technická konstrukce, design nebo uÏití materiálÛ a prvkÛ jsou nové nebo podstatnû zmûnûné. V˘znamné inovace jsou vÏdy doprovázeny principiálními zmûnami
v konstrukãním ﬁe‰ení, anebo ve zpÛsobech fungování v˘robku.
Takové inovace mohou zahrnovat i radikálnû nové technologie nebo mohou b˘t zaloÏeny na kombinaci existujících technologií pro nová pouÏití.
Nemal˘ v˘znam má i prÛbûÏná inovace existujícího v˘robku zlep‰ující jeho technické charakteristiky. MÛÏe mít dvû formy. Jednoduch˘ v˘robek mÛÏe b˘t zdokonalen z hlediska lep‰í funkce nebo niÏ‰ích nákladÛ, pomocí prvkÛ nebo materiálÛ. Komplexní v˘robek, kter˘ se skládá z ﬁady integrovan˘ch
technick˘ch subsystémÛ, mÛÏe b˘t zlep‰en ãásteãn˘mi zmûnami jednoho nebo více subsystémÛ.
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Inovaãní proces je kombinace ãinností jako jsou projekce, v˘zkum, prÛzkum trhu, pﬁíprava v˘roby apod., které jsou nezbytné pro v˘voj inovovaného v˘robku. Cílem tohoto procesu je umístûní v˘robku na trh.
Inovaãní úsilí kaÏdého v˘robního podniku má za úkol posílit konkurenãní
postavení podniku na trhu a proto se musí zamûﬁit na zvy‰ování jakosti (uÏiteãnosti) v˘robkÛ pro zákazníka. Základní poÏadavek kaÏdého zákazníka je,
aby v˘robek uspokojoval jeho potﬁeby v celém období Ïivotního cyklu.
Nejãastûj‰í smûry v˘robkov˘ch inovací i s pomocí transferu technologií
jsou zamûﬁeny na:
– nové materiály
– aspekty zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí
– nové polotovary
– nové ﬁe‰ení funkcí u stávajících v˘robkÛ
– zásadnû nové v˘robky.
Technologické inovace pﬁedstavují v˘znamnou formu zlep‰ení v˘robního
procesu. Technologick˘m zmûnám se staví na odpor ti, kteﬁí v nich vidí ohroÏování pﬁírody, soukromí, jednoduchosti a dokonce i lidstva samostatného.
RÛzné skupiny Ïádají vyhodnocování nov˘ch technologií pﬁed jejich komerãním vyuÏitím, upozorÀují na moÏné neÏádoucí vedlej‰í úãinky technologick˘ch inovací.
Mnohdy se namítá, Ïe zavádûní nov˘ch technologií sniÏuje poãet pracovních míst. Zku‰enosti v‰ak potvrzují opak. Jednak tyto technologie vytváﬁejí nová pracovní místa, vût‰inou s vy‰‰ími kvalifikaãními poÏadavky, zejména v‰ak úspûch ve svûtové soutûÏi vyvolává rÛst v˘roby i zamûstnanosti.
V˘zkum v SRN prokázal, Ïe k nejvût‰ím úbytkÛm pracovních sil dochází
v oborech, kde se nové technologie neprosazují nebo prosazují pomalu.
DÛleÏit˘m úãinkem nov˘ch technologií je skuteãnost, Ïe ãasto nahrazují monotónní, zdraví ‰kodlivou a fyzicky namáhavou práci. Závody s vysok˘m podílem nov˘ch technologií mívají ménû pracovních problémÛ a prÛzkumy potvrzují vy‰‰í míru spokojenosti pracovníkÛ ve srovnání s ostatními podniky.
Nové technologie se rychle roz‰iﬁují hlavnû v elektronice, v˘robû automobilÛ a v rÛzn˘ch strojírensk˘ch oborech. Rozvoj nûkter˘ch oborÛ, napﬁ. kosmického letectví, není mysliteln˘ bez nasazení CNC strojÛ, robotÛ, pruÏn˘ch
v˘robních systémÛ nebo poãítaãem ﬁízen˘ch integrovan˘ch v˘robních procesÛ. Nové technologie pronikají do sléváren, do potravináﬁského prÛmyslu,
kde jsou nûkteré procesy plnû automatizované a nalézáme je i v zemûdûlství
a zahradnictví. Dal‰í rozsáhlou sférou je pochopitelnû sektor sluÏeb. V dohledné budoucnosti mÛÏeme oãekávat i automatizované uhelné doly a také
automatizovanou kontrolu uloÏeného potrubí.
Vedle znám˘ch technologií (roboty, CAD/CAM systémy, pruÏné v˘robní
systémy – FMS a plnû integrované systémy – CIM) se vyvíjejí nové, které budou
mít podstatn˘ vliv na v˘robu v pﬁí‰tích dvaceti letech. Napﬁ. supravodivost pﬁi
vysok˘ch teplotách by mohla v pﬁípadû úspû‰né realizace zabezpeãit bezeztrátovou dodávku energie z elektráren na místo spotﬁeby, zv˘‰it efektivnost velk˘ch motorÛ, pﬁinést zlep‰ení do sféry v˘poãetní techniky a telekomunikací.
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Umûlá inteligence ovlivní design, v˘robu a kontrolu sloÏit˘ch v˘robkÛ a systémÛ. Optoelektronika se zﬁejmû roz‰íﬁí do kanceláﬁí a domácností. Oãekává se
také v˘voj a vyuÏití nov˘ch materiálÛ, které by mohly v urãité míﬁe nahradit tradiãní obrábûní kovÛ. Biotechnologie a biomateriály zﬁejmû ovlivní farmaceutick˘ a potravináﬁsk˘ prÛmysl.
V âeské republice brání rychlej‰ímu prosazování nov˘ch technologií do
v˘robních zaﬁízení a ve v˘robních postupech jednak to, Ïe:
– na nové technologie se nedostává kapitálu
– chybûjí vlastní finanãní prostﬁedky
– chybí levné úvûry
– neexistují ãi nejsou dostateãné pﬁedpoklady – legislativní, sociální, kvalifikaãní ãi jiné.
Leckdy by prostﬁedky i byly, ale o technologick˘ch inovacích se neuvaÏuje. Stále pﬁevaÏují názory z dob minul˘ch, Ïe technologie jako kategorie nehmotn˘ch statkÛ nemohou b˘t vlastnû zboÏím a Ïe vynálezy nemohou b˘t
v soukromém vlastnictví atd. A zatímco na západ od âR kaÏdoroãnû jiÏ po
desítiletí stoupají objemy licenãních a jim podobn˘ch obchodÛ, jejichÏ pﬁedmûtem v‰ak nejsou pouze práva k patentÛm, ale skuteãná technologická ﬁe‰ení a know-how, u nás si stále je‰tû netroufáme uzavﬁít z dÛvodu setrvaãnosti
tuzemskou licenci. Nûkteré zábrany se dostaly bohuÏel i do nov˘ch finanãních pﬁedpisÛ.
Citelnû u nás chybí mechanismus technologického (inovaãního) trhu, Ïiven˘ nejrÛznûj‰ími formami transferu technologií. Tento mechanismus vytváﬁejí producenti nov˘ch technologií na stranû jedné (vysoké ‰koly, v˘zkumné a v˘vojové instituce) a uÏivatelé nov˘ch technologií na stranû druhé
(zejména stﬁední a malé firmy, jeÏ si nemohou dovolit vlastní v˘zkum a v˘voj). Jedna strana vysílá své signály ve formû nabídek, druhá pak ve formû
poptávek a re‰er‰í. SloÏitost svûta techniky vyvolala nutnost zapojení cel˘ch
sítí technologicko-inovaãních poradcÛ a zprostﬁedkovatelsk˘ch inovaãních
agentur. SluÏby pro transfer technologií mají v zahraniãí pﬁeváÏnû charakter
veﬁejnoprávních sluÏeb poskytovan˘ch hospodáﬁsk˘mi komorami a jin˘mi
institucemi. Tyto sluÏby se nejãastûji zamûﬁují na technologické inovace, které sledují:
– nové v˘robní technologie a technologické postupy
– dal‰í automatizaci
– nové technicko-organizaãní struktury
– aspekty zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí.
Dále pak na inovace v ﬁízení a ve správû, jeÏ zahrnují novinky a podstatné
zmûny informaãní (v˘poãetní) techniky v ﬁízení a ve správû. Inovaãní procesy nelze chápat jenom v jejich tradiãním spojování s bezprostﬁední v˘robní
sférou, jejich rozhodujícím aspektem se stává inovace ﬁídících systémÛ jako
takov˘ch a to jak ve v˘robû (zavádûním její pruÏné automatizace), tak i v ﬁídící sféﬁe s tendencemi ke komplexní integraci ﬁídícího procesu. DÛleÏitou
úroveÀ integrace podnikového ﬁízení pﬁedstavují systémy typu CIM (Computer Integrated Manufacturing).
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Informaãní a ﬁídící systémy zaznamenaly v posledních cca 5–7 letech v zemích západní Evropy prudk˘ rozvoj. Jejich vyuÏívání ve v‰ech odvûtvích hospodáﬁství – ve sféﬁe v˘roby, obûhu zboÏí a sluÏbách – vychází z automatického sbûru dat. Tedy na místo vstupu dat do poãítaãov˘ch systémÛ
prostﬁednictvím klávesnice jsou vyuÏívány rÛzné systémy automatické identifikace. V informaãních a ﬁídících systémech ekonomick˘ch subjektÛ je nezbytné v˘znamné hmotné i nehmotné prvky správnû identifikovat. Jde nejen
o materiály, v˘robky, zboÏí a logistické jednotky v nichÏ jsou tyto hmotné
prvky dopravovány, skladovány a distribuovány, ale i o v˘sledky ãinnosti nehmotné povahy napﬁ. sluÏby. Identifikace tûchto prvkÛ je úãelná v rámci lokálních podnikov˘ch informaãních a ﬁídících systémÛ, hraje v‰ak v˘znamnou
roli i v mezipodnikové i mezinárodní komunikaci mezi v˘robci a spotﬁebiteli. V prÛmyslov˘ch v˘robách ﬁízen˘ch poãítaãi je materiálov˘ tok a tok informací neoddûlitelnû vzájemnû propojen. Systémy automatické identifikace garantují spolehlivou v˘mûnu informací mezi materiálov˘m tokem
a zpracovan˘mi informacemi.
Informaãní systémy a informaãní technologie mají znaãn˘ v˘znam pro
efektivní v˘kon kaÏdé ãinnosti v˘robní organizace. KaÏdá z tûchto ãinností
produkuje a vyuÏívá informace na jejichÏ zpracování a transformaci je zaloÏen v˘kon v‰ech manaÏersk˘ch aktivit. Vliv a v˘znam v˘poãetní techniky pro
rutinní a rozhodovací ãinnosti podnikového managementu je v souãasné dobû nezastupiteln˘. Bez efektivnû fungujících informaãních systémÛ nemÛÏe
Ïádná v˘robní organizace uvaÏovat o získání dlouhodob˘ch konkurenãních
v˘hod.
Smûry inovací v ﬁízení a ve správû jsou zamûﬁeny zejména na:
– automatizaci zpracování textu
– automatizaci zpracování dat
– komunikaãní techniku (poãítaãové a terminálové sítû)
– zkvalitnûní organizaãní struktury, systému ﬁízení apod.
Inovace lze povaÏovat za zavedené, kdyÏ jsou v˘robky dodány na trh odbûrateli (u v˘robkov˘ch inovací) nebo jsou v organizaci skuteãnû pouÏívány nové v˘robní technologie (u technologick˘ch inovací) nebo je v organizaci skuteãnû
pouÏívána informaãní (v˘poãetní) technika (u inovací v ﬁízení a ve správû).

6. 4 Sítû transferu technologick˘ch poznatkÛ
Základem úspû‰nû fungujícího transferu technologick˘ch poznatkÛ v zemích Evropské unie jsou pﬁedev‰ím:
– síÈ transferov˘ch center pﬁi vysok˘ch ‰kolách a v˘zkumn˘ch institucích,
jeÏ rozproudily nabídky progresivních technologií
– zakládání nov˘ch databází, obsahujících nabídky technologick˘ch ﬁe‰ení
ze v‰ech moÏn˘ch oborÛ a umoÏÀujících provádûní re‰er‰í na poãítaãích
– v˘stavy a veletrhy, zamûﬁené na trhy s technologick˘mi novinkami
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– rozvoj technologicko-inovaãního podnikání zejména pro malé a stﬁední
firmy
– péãe státÛ a regionÛ o optimální fungování transferu technologií
– zrovnoprávnûní mal˘ch a stﬁedních podnikÛ v pﬁístupu k nov˘m technologiím ve srovnání s podniky velk˘mi.
Klíãov˘ v˘znam transferu technologií pro hospodáﬁsk˘ rozvoj ocenily orgány Evropské unie zﬁízením speciálního direktorátu pro „vyuÏití v˘zkumu,
technologického v˘voje, technologického transferu a inovací“ a vyhlá‰ením
dotovan˘ch programÛ podpory transferu technologií pro ãlenské zemû EU.
Pﬁes nesporné úspûchy, jichÏ dosahují evropské zemû v transferu technologií se ukazuje, Ïe:
 v˘voj systému a procesu transferu technologií není v Evropû ani jinde ve
svûtû zdaleka ukonãen, neboÈ stále pﬁekonává organizaãní a komunikaãní
problémy; nejdále pokroãila v˘stavba systému transferu technologií v regionální dimenzi
 v transferové praxi se stále je‰tû projevují závaÏné nedostatky, na jejichÏ
pﬁekonání je tﬁeba se zamûﬁit; jde zejména o komunikaãní a psychické bariéry ve styku praktikÛ z podnikÛ a teoretikÛ z vysok˘ch ‰kol a v˘zkumn˘ch ústavÛ, vypl˘vající ze vzájemné nedÛvûry, z obav z pﬁíli‰né závislosti
a z rizik, ale i z rozdílného my‰lení a jazyka. Dále existuje nedostatek adekvátních informací, z nichÏ lze urãovat stav svûtové techniky a trendy jejího v˘voje v jednotliv˘ch oborech, je rovnûÏ nedostatek informací o nutn˘ch personálních kvalifikaãních pﬁedpokladech, jeÏ je nutno zabezpeãit
pﬁi realizaci transferov˘ch projektÛ.
V˘sledky v˘zkumu a v˘voje jsou velmi v˘znamné pro zahájení inovaãních
procesÛ ve v˘robní organizaci.

6. 5 Technologické poradenství
Technickému a technologickému poradenství se dnes vûnuje ﬁada, vût‰inou soukrom˘ch firem, které vyuÏívají jednak patentovou literaturu, jednak
speciální software pro vyhledávání poÏadovan˘ch patentov˘ch informací ze
svûtové databáze vynálezÛ a uÏitn˘ch vzorÛ na bázi klíãov˘ch slov. Tuto ãinnost provádûjí samozﬁejmû za úplatu, která neb˘vá právû nízká.
Také z tohoto dÛvodu pro rychlej‰í roz‰íﬁení nov˘ch vûdeckotechnick˘ch
poznatkÛ jsou vyhla‰ovány tuzemské, evropské a mezinárodní programy VaVaI. Ty pﬁiná‰í prostﬁedky pro pﬁenos nov˘ch technologick˘ch poznatkÛ
a technologií umoÏÀujících inovovat v˘robky, v˘robní, pracovní a zku‰ební
postupy a metody. Podpora se poskytuje rovnûÏ k úhradû poplatkÛ na nákup
licencí a patentov˘ch práv a na financování potﬁebn˘ch ﬁe‰ení, informací, poradensk˘ch sluÏeb, finanãních expertiz, stáÏí atd.
Celkové náklady na inovace zahrnují soubor neinvestiãních a investiãních nákladÛ, které byly vynaloÏeny na pﬁípravu a realizaci inovací aÈ jiÏ v˘robkov˘ch,
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technologick˘ch ãi sociálních inovací v ﬁízení a ve správû. Souãástí tûchto nákladÛ jsou i náklady na investiãní a neinvestiãní dovoz.
Celkové náklady zahrnují zejména:
 náklady na v˘zkumné a v˘vojové práce
 odmûny vynálezcÛm a zlep‰ovatelÛm
 neinvestiãní a investiãní náklady na pﬁípravu a realizaci inovací
 licenãní poplatky a dovoz surovin, dílÛ, strojÛ a zaﬁízení pro licenãní v˘robu
 náklady na technickou (konstrukãní, technologickou, materiálovou) organizaãní a personální (za‰kolení apod.) pﬁípravu v˘roby, pﬁípravu odbytu
a na marketing (prÛzkum trhu, propagace, organizace prodeje apod.)
 náklady na poﬁízení strojÛ a zaﬁízení podmiÀující uÏívání inovace i ostatní
jiné investice.
Zdroje inovaãních podnûtÛ lze rozdûlit na vnitﬁní a vnûj‰í.
Vnitﬁní (interní) zdroje pﬁedstavují zdroje podnikové, v˘zkum, v˘voj, v˘robu, odbyt, marketing, vedení organizace a dal‰í.
Externí zdroje jsou pﬁedstavovány trÏnû komerãními zdroji, dodavateli
materiálÛ a surovin, dodavateli zaﬁízení nebo zákazníky. Dále k nim patﬁí
i domácí nebo zahraniãní konkurence, konzultantské firmy, vûdeckotechnické parky, v˘chovné a v˘zkumné instituce (univerzity, vysoké ‰koly, státní laboratoﬁe, v˘zkumné ústavy). Dále k externím zdrojÛm patﬁí v‰eobecnû dostupné informace (zveﬁejnûné patenty, odborné konference, setkání,
odborné ãasopisy, veletrhy a v˘stavy).
Hlavní dÛvody pro transfer technologií a zavádûní inovací v podniku pﬁedstavují:
 v˘roba v˘robkÛ nahrazující vyﬁazované
 roz‰íﬁení sortimentu v˘robkÛ
 rÛst nebo zachování podílu na trhu, pﬁíp.vytvoﬁení nov˘ch trhÛ
 zv˘‰ení pruÏnosti v˘roby
 niÏ‰í v˘robní náklady (sníÏení podílu mzdov˘ch nákladÛ, sníÏení materiálové a energetické spotﬁeby, sníÏením nákladÛ na projekci a konstrukci,
zmen‰ení ekologick˘ch ‰kod, zv˘‰ení kvality v˘roby, zlep‰ení pracovních
a bezpeãnostních podmínek).
Faktory, které brání inovacím jsou pﬁedev‰ím ekonomické aspekty (nadmûrnû chápané riziko, nedostatek vlastních, pﬁíp. státních finanãních prostﬁedkÛ, vysoké náklady na inovace, dlouhá doba návratnosti inovace), inovaãní aspekty (mal˘ podnikov˘ inovaãní potenciál, nedostatek
kvalifikovaného personálu, nedostatek informací o technologiích, nedostatek informací o trzích, obtíÏná kontrola nákladÛ na zavedení inovace, odpor
proti zmûnám v podniku), pﬁíp. jiné dÛvody (nedostatek technick˘ch pﬁíleÏitostí, legislativa, normy, regulace, standardy, danû, nedostatek spotﬁebitelské
odezvy na nové v˘robky a procesy, nejistota v naãasování inovace).
Vznik v˘robního procesu znamenal od samého zaãátku pﬁevratn˘ faktor
ve vztazích mezi ãlovûkem a jeho Ïivotním prostﬁedím. Tímto vznikem bylo
ovlivnûno fungování zákonÛ pﬁirozené biologické rovnováhy a vnesení
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nov˘ch, nikoliv jiÏ jen pﬁírodních, ale spoleãensk˘ch zákonÛ a zákonitostí
do v˘voje na Zemi, coÏ vyvolává problémy, s nimiÏ se lidstvo vyrovnává stále obtíÏnûji.
V˘robní proces se na stavu a kvalitû Ïivotního prostﬁedí projevuje trojím
zpÛsobem:
 odebíráním látek a energií z prostﬁedí (ke sv˘m úãelÛm)
 vná‰ením odpadních látek a energií do prostﬁedí (v podobû, která se v rÛzné míﬁe li‰í od pÛvodní podoby látek)
 zásahy do podstaty jednotliv˘ch prvkÛ prostﬁedí, které si ãlovûk ve v˘robním procesu pﬁizpÛsobuje sv˘m potﬁebám (budování objektÛ, regulace
a dal‰í zmûny vodních tokÛ, ‰lechtûní rostlin a ÏivoãichÛ atd.).
Pro pochopení problému a zejména pro hledání moÏn˘ch zpÛsobÛ efektivní koordinace v˘voje ãlovûka a Ïivotního prostﬁedí je tﬁeba si pﬁedev‰ím
uvûdomit, Ïe naru‰ování Ïivotního prostﬁedí v˘robním procesem je nevyhnutelné a je jeho integrální souãástí. V jednotliv˘ch etapách v˘voje lidstva
na Zemi se li‰í pouze v kvantitû (rozsah, velikost) po‰kozování Ïivotního prostﬁedí a v kvalitû tohoto pÛsobení.
Obû tyto stránky se pﬁitom neustále prolínají a doplÀují a nelze je od sebe
jednoznaãnû oddûlit. Nutno v‰ak dbát na to, aby stupeÀ po‰kození nepﬁekroãil míru pﬁípustnosti.
Co se t˘ãe kvantitativní stránky negativního pÛsobení v˘robního procesu
na Ïivotní prostﬁedí, vyjadﬁuje se zejména pomocí údajÛ o mnoÏství odpadních látek (napﬁ. tuny odpadÛ ukládan˘ch na skládky, objem látek exhalovan˘ch do ovzdu‰í atd.), pﬁípadnû i dal‰ími údaji, napﬁ. o poãtu vybudovan˘ch
objektÛ, poãtu nenávratnû vyhynul˘ch Ïivoãi‰n˘ch a rostlinn˘ch druhÛ apod.
Kvalitativní stránka negativního pÛsobení v˘robního procesu na Ïivotní
prostﬁedí se projevuje zejména rostoucí rozmanitostí popisovan˘ch záporn˘ch jevÛ a jejich stále se zhor‰ujících (z hlediska potﬁeb ochrany Ïivotního
prostﬁedí) vlastností. Napﬁ. v˘robní proces v poãáteãních fázích v˘voje byl
zaloÏen pﬁedev‰ím na mechanickém pÛsobení na zpracovávané suroviny
a eliminace jeho dÛsledkÛ nepﬁedstavovala proto pro pﬁírodu takov˘ problém, jako je pozdûj‰í potﬁeba vyrovnat se s dÛsledky procesÛ chemick˘ch,
s genov˘mi manipulacemi apod.
Z toho vypl˘vá, Ïe pokud byl rozsah v˘robních procesÛ omezen˘ a pﬁíli‰
se sv˘m charakterem nevzdaloval od procesÛ probíhajících v pﬁírodû, pﬁíroda byla schopna s vyuÏitím sv˘ch schopností regenerace a adaptace negativní dÛsledky v˘robního procesu zvládnout a eliminovat, takÏe i kdyÏ k naru‰ování Ïivotního prostﬁedí docházelo, nepﬁedstavovalo váÏné nebezpeãí
a nebyla mu vûnována pozornost.
Jakmile v‰ak byla díky dal‰ímu rozmachu v˘robních procesÛ pﬁekroãena
tzv. absorpãní (nûkdy se pouÏívá i termín „asimilaãní“) schopnost pﬁírody,
negativní dÛsledky v˘robního procesu na stav Ïivotního prostﬁedí se staly
(zprvu lokálnû – v místech nejvy‰‰í koncentrace v˘robních procesÛ, pozdûji
i globálnû) jasnû patrné a ãasto nevratné, zaãaly b˘t vnímány jako problém
ohroÏující Ïivot lidí, jemuÏ je tﬁeba ãelit.
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âelit negativním vlivÛm v˘robního procesu na Ïivotní prostﬁedí znamená pﬁedev‰ím uvûdomit si, Ïe jakmile jsme pﬁekroãili absorpãní schopnost pﬁírody, tzn.
dosáhli jsme stádia, kdy pﬁíroda sama ekologické problémy není schopna zvládnout, je nutno ﬁe‰it otázku tzv. ekologického zatíÏení reprodukãního procesu.
Ekologické zatíÏení reprodukãního procesu se vyjadﬁuje finanãní ãástkou.
Ta je souãtem dvou základních sloÏek, kter˘m se nelze vyhnout. Jsou to:
 ekonomické ‰kody ze znehodnocení Ïivotního prostﬁedí
 náklady vynakládané na to, aby k tûmto ‰kodám nedo‰lo, eventuálnû na jejich odstraÀování.
Hranice mezi tûmito dvûma sloÏkami ekologického zatíÏení reprodukãního
procesu je pohyblivá a existuje zde jistá moÏnost volby. Budeme-li vynakládat
více prostﬁedkÛ na zabránûní ‰kodám, ãástka vyjadﬁující velikost ‰kod bude
men‰í a naopak – jestliÏe náklady na zabránûní ‰kodám nevynaloÏíme, ‰kody
vzrostou. V˘znamná role náleÏí transferu technologií, kter˘ se orientuje na bezodpadové technologie, recyklaãní procesy, apod., minimalizuje ‰kody na Ïivotním prostﬁedí. I tak ekologické zatíÏení reprodukãního procesu odpovídající danému stupni rozvoje v˘robního procesu zÛstane a spoleãnost ho nese, aÈ si to
pﬁipou‰tí nebo ne. Lze si pﬁedstavit, Ïe právû neznalost ãi podcenûní tohoto poznatku mÛÏe b˘t jednou z hlavních pﬁíãin souãasného stavu Ïivotního prostﬁedí
v ﬁadû ekonomik – náklady jsou zcela evidentnû viditelnou poloÏkou a nejsou-li
prostﬁedky k dispozici, resp. není-li ochota vynaloÏit je právû do ochrany Ïivotního prostﬁedí, roste ménû viditelná a hÛﬁe doloÏitelná poloÏka ‰kod ze znehodnocení Ïivotního prostﬁedí a ohroÏení zdraví ãlovûka. Zatímco náklady je tﬁeba
vynaloÏit ihned, ‰kody se projeví tﬁeba aÏ za urãit˘ ãas a je tak moÏné po urãitou
dobu Ïít „na dluh“ a ekologické ‰kody pﬁená‰et na budoucí generace. Stejnû tak
se projevuje i to, Ïe zatímco náklady na zabránûní ‰kodám musí vynaloÏit urãit˘
subjekt (napﬁ. ekonomick˘ – podnik nebo stát), ‰kody ze znehodnocení Ïivotního prostﬁedí nesou téÏ jiné subjekty – lidé a jejich domácnosti, jiné podniky (zemûdûlství v podmínkách zhor‰en˘ch prÛmyslovou v˘robou), dokonce jiné státy.
Dal‰ím v˘znamn˘m momentem, kter˘ je tﬁeba si uvûdomit, je to, Ïe negativní dÛsledky na Ïivotní prostﬁedí nejsou vyvolávány (zapﬁíãinûny) pouze
v˘robním procesem, ale i celou ﬁadou dal‰ích, nev˘robních aktivit, které nevyhnutelnû pﬁiná‰í rozvoj v˘robních procesÛ (ekologické problémy vyvolané koncentrací obyvatelstva do velk˘ch sídelních útvarÛ, rozvoj rekreace, cestování, ale i rozvoj zdravotnictví, sportovní akce a ﬁada dal‰ích, které by bez
rozmachu v˘robních procesÛ buì neexistovaly vÛbec, nebo alespoÀ ne v míﬁe ohroÏující absorpãní schopnost pﬁírody).
Za základní sloÏky Ïivotního prostﬁedí jsou povaÏovány z hlediska jejich
pÛvodu sloÏky pﬁírodní a sloÏky umûlé.
SloÏky pﬁírodní vytváﬁejí Ïivotní prostﬁedí ãlovûka bez bezprostﬁední vazby na v˘robní proces (tedy existovaly a existují bez ohledu na to, zda v˘robní proces probíhá ãi ne). ¤adíme mezi nû vodu, ovzdu‰í, pÛdu, rostlinstvo, Ïivoãi‰stvo, nerostné suroviny, pﬁípadnû záﬁení apod.
Mezi nejdÛleÏitûj‰í umûlé sloÏky (nûkdy oznaãované téÏ jako „fondy“) se ﬁadí
budovy a stavby, v˘robky, odpady (vedlej‰í, neuÏiteãné produkty spoleãensk˘ch
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aktivit). V dÛsledku v˘robních procesÛ a na nûj navazujících nev˘robních spoleãensk˘ch aktivit se tyto sloÏky vzájemnû ovlivÀují a mûní.
âlovûk na základû své potﬁeby a zájmu zasahuje úãelnû i Ïivelnû do pﬁírodních procesÛ a v˘robní ãinností uskuteãÀuje proces, kter˘ má negativní
dopad na jednotlivé sloÏky. Pﬁedstavuje tudíÏ dnes jiÏ obrovsk˘ vliv na znehodnocování jednotliv˘ch sloÏek, které se pak ﬁetûzovû a ãasto velmi sloÏitû
roz‰iﬁují mezi jednotliv˘mi ãástmi systému..
ZároveÀ je ãlovûk v koneãném dÛsledku tím, na koho ve‰keré tyto dÛsledky
dopadají, a to buì pﬁímo, nebo nepﬁímo. DÛsledky (dopady) zneãi‰tûní Ïivotního prostﬁedí, k nûmuÏ do‰lo na základû v˘robních procesÛ a na nûj navazujících
ostatních spoleãensk˘ch aktivit, se projevují zejména jako dopady na fyzické
a psychické zdraví ãlovûka. V podobû vynucené migrace, vynucené zmûny uÏitn˘ch hodnotách ãi ztrátû volného ãasu, dopadech na mezilidské vztahy, na politické postoje, na chování a míru kulturnosti lidí atd. Je pﬁitom jisté, Ïe v‰echny
tyto dopady se mezi sebou nerozluãnû protínají a navzájem ovlivÀují. Evidentní
je tato propojenost napﬁ. u fyzického a psychického zdraví, kdy ﬁada fyzick˘ch
chorob je vyvolána nebo podpoﬁena psychick˘mi faktory. Nemocnost klade nároky na zmûnu chování ãlovûka na jeho voln˘ ãas nebo si vynucuje migraci, zmûny ve struktuﬁe spotﬁeby potravin, domácí vybavení atd.
Kromû pﬁímého pÛsobení na ãlovûka, jeho zdraví a kvalitu Ïivota se zprostﬁedkovanû na této kvalitû projeví i negativní pÛsobení v˘robního procesu
a ostatních navazujících spoleãensk˘ch aktivit na:
 objekty – napﬁ. budova je naru‰ována nad bûÏnou mez agresivním ovzdu‰ím; pak musí ãlovûk buì vynaloÏit vy‰‰í ãástku na údrÏbu nebo se smíﬁit
s kaÏdodenním deprimujícím pohledem na po‰kozen˘ objekt
 na Ïivoãi‰stvo – zhor‰uje-li se zdravotní stav napﬁ. uÏitkov˘ch zvíﬁat, klesá
jejich uÏitkovost a to má pro ãlovûka negativní dopady jak ekonomické,
tak zdravotní aj.
 na rostlinstvo – klesá v˘nosnost, zanikají nûkteré druhy, coÏ má v koneãném dÛsledku dopad na kvalitu lidského Ïivota.
S tûmito negativními dÛsledky se nelze smíﬁit. Vûda, v˘zkum a v˘voj nov˘ch
technologií nabízí urãitá schÛdná ﬁe‰ení. Proto je tﬁeba se orientovat na odstranûní pﬁíãin, které mají zdroj ve v˘robních procesech.
Na negativním vlivu na Ïivotní prostﬁedí se urãit˘m zpÛsobem podílí kaÏdé
odvûtví materiální v˘roby. Vzhledem k rÛznému rozsahu a rÛznému charakteru tohoto po‰kozování je v‰ak podíl jednotliv˘ch odvûtví znaãnû odli‰n˘.
Za nejvût‰í zneãi‰Èovatele Ïivotního prostﬁedí jsou pokládány zejména doprava, nûkterá odvûtví prÛmyslu a zemûdûlství.
Specifické postavení pak zaujímá lesní a vodní hospodáﬁství, neboÈ tato
odvûtví se zab˘vají hospodáﬁsk˘m vyuÏíváním vody a lesÛ (které jsou chápány jako zvlá‰È v˘znamná souãást flóry a fauny v nûkteré literatuﬁe uvádûné jako zvlá‰tní sloÏka).
K technick˘m a ekonomick˘ch aspektÛm tûchto procesÛ pﬁib˘vají v posledním období velmi v˘znamnû jejich aspekty sociální.
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7.
VùDECKOTECHNICKÉ

PARKY

parky (dále VTP) jsou v âR pﬁipravovány od roku
1990, první zahájily svoji ãinnost v prÛbûhu roku 1991.
VV ûdeckotechnické
první polovinû roku 1990 zajistil pﬁípravn˘ v˘bor obsahovou anal˘zu pﬁípravy a provozování VTP ve 21 zemích Evropy, Asie a severní Ameriky, na základû studia písemn˘ch materiálÛ; souãasnû ãlenové v˘boru nav‰tívili VTP
v Rakousku, SRN, Francii, Velké Británii, Finsku, Itálii a dal‰ích zemích.
Federální v˘bor VTP pﬁedloÏil návrh projektu „VyuÏití vûdeckotechnick˘ch parkÛ pﬁi uskuteãÀování strukturálních zmûn“. Tento projekt byl schválen, ﬁe‰en v letech 1991–1992. Jeho v˘sledky se staly základem pﬁípravy
a provozování VTP v âSFR, od 1. 1. 1993 v âR. Jeho souãástí bylo zpracování pﬁípadov˘ch studií 3 velikostních skupin a 3 základních typÛ VTP.
Vûdeckotechnické parky se staly souãástí základní struktury Systému inovaãního podnikání v âR (od roku 1993), mezi hlavní funkce VTP patﬁí od roku 1991 pﬁíprava odborníkÛ pro oblast inovaãního podnikání.
V tomto období je ve svûtû v provozu témûﬁ 6500 vûdeckotechnick˘ch parkÛ. Vzhledem k rozmanitosti podmínek jejich vzniku (zakladatel, majitel,
provozovatel) navzdory tomuto poãtu platí, Ïe nenajdeme dva stejné VTP.
V zemích s rozvinutou inovaãní infrastrukturou platí, Ïe jsou v nich provozovány cca tﬁi VTP na 1 mil. obyvatel.
Vûdeckotechnické parky v âR a ve svûtû
Dne 27. ãervence 2007 uplynulo 17 let od zaloÏení Spoleãnosti vûdeckotechnick˘ch parkÛ âR (dále SVTP âR). V souvislosti s tímto se hodnotí dosaÏené úspûchy a neúspûchy, dosavadní zku‰enosti a pﬁipravují se zámûry do
dal‰ího období. Vyhodnocují se tuzemské zku‰enosti a doplÀují se o poznatky zahraniãních VTP. Na poãátku 90. let tomu bylo právû naopak.
Dále jsou uvedeny základní pojmy, definice základních typÛ VTP, základní funkce Národní sítû VTP v âR, kritéria pro vstup VTP do této sítû, cíle
akreditace VTP a mezinárodní spolupráci VTP vãetnû zku‰eností ze zakládání a provozování VTP.

7. 1 Základní pojmy
Mezi základní pojmy patﬁí, kromû vûdeckotechnického parku, dále inovaãní podnikání, transfer technologií a inovaãní firma.
Vûdeckotechnick˘ park
Vûdeckotechnick˘ park (vûdeck˘ park nebo centrum, technologick˘ park,
podnikatelské a inovaãní centrum) je instituce orientovaná do oblasti vûdy, technologie a inovaãního podnikání. Své know-how vyuÏívá k vytváﬁení podmínek pro dynamick˘ rozvoj ãinnosti inovaãních firem, pro zabezpeãování transferu technologií a v˘chovu k inovaãnímu podnikání. Plní
dvû základní funkce – inovaãní a inkubaãní.
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VTP je mezinárodnû uznávan˘ prostﬁedek k rychlej‰ímu pﬁekonávání
technického zaostávání vãetnû dosaÏení konkurenãní schopnosti v trÏním
hospodáﬁství, k v˘raznému rozvoji mal˘ch a stﬁedních inovaãních firem, které jsou nositelem pokroku, k vytváﬁení nov˘ch perspektivních pracovních
pﬁíleÏitostí jako souãást aktivní politiky zamûstnanosti a k uskuteãÀování
strukturálních zmûn v regionech.
Inovaãní podnikání
Inovaãní podnikání je souborem podnikatelsk˘ch aktivit specializujících se na soustavnou realizaci inovací. Ve vztahu k v˘zkumu a v˘voji je
pﬁedmûtem podnikání uvádûní v˘sledkÛ VaV do komerãní zralosti, tj. na
trh. V˘znamn˘m nástrojem je transfer technologií. Proces inovaãního podnikání zaãíná zámûrem (my‰lenkou), konãí nejen uplatnûním nov˘ch produktÛ na trhu a vyhodnocením jejich parametrÛ a uÏitn˘ch vlastností, ale
i promy‰len˘m zpÛsobem jejich likvidace (recyklace) po ukonãení jejich Ïivotnosti. Pﬁi vzájemném ovlivÀování poãátku a závûru inovaãního procesu
plní v˘znamnou úlohu inovaãní (technologick˘) marketing.
Transfer technologií
Transfer technologií je procesem cílevûdomého ãasovû ohraniãeného pﬁevádûní poznatkÛ umoÏÀujících inovovat v˘robky, v˘robní, pracovní a zku‰ební metody a sluÏby.
Technologiemi se rozumí návody na konstrukci, v˘robu nebo pouÏívání
ve‰ker˘ch pﬁedmûtÛ ve v˘robním ãi pracovním procesu.
Transfer se uskuteãÀuje zpravidla mezi dvûma subjekty – poskytovatelem
technologie a pﬁíjemcem technologie. Podle jejich pozice na v˘vojové ose
probíhá od vzniku nápadu (invence), dal‰ími etapami jsou v˘zkum, v˘voj,
pﬁíprava v˘roby, v˘roba a uÏití. Rozli‰uje se:
– transfer vertikální, v nûmÏ se technologie pﬁevádí napﬁíklad z fáze v˘zkumné do fáze v˘vojové nebo z fáze v˘vojové do pokusné v˘roby a
– transfer horizontální, v nûmÏ dochází ke kompletizaci technologie z rÛzn˘ch oborÛ.
Inovaãní firma
Inovaãní firmy jsou také malé a stﬁední firmy, jejichÏ hlavním pﬁedmûtem podnikání je realizovat projekt nového produktu (v˘robku, technologie, sluÏby) do komerãní zralosti a uvést je na trh.
ÚroveÀ firmy a realizovan˘ inovaãní ﬁád je pﬁímo úmûrn˘ v˘‰i nákladÛ na
zabezpeãování v˘zkumu a v˘voje k dosaÏení cíle projektu. Proces je poznamenán vût‰í rizikovostí (ve srovnání s nev˘robními firmami, napﬁíklad obchodními a poradensk˘mi) inovaãních firem.
Podle definice Organisation for Economics Co-operation and Development (dále OECD): Inovaãní firma je organizace schopná získávat vûdomosti, aby se zmocnila technologick˘ch a trÏních pﬁíleÏitostí k roz‰íﬁení hranic v˘roby.
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Jednoznaãnû se pﬁitom ukazují dva rozhodující aspekty:
– znalost, tedy získávání informací a schopnost tvÛrãí realizace
– schopnost organizovat a ﬁídit inovaãní proces.
V inovaãním procesu se vedle v˘zkumu a v˘voje rozli‰uje ‰est dal‰ích oblastí inovaãních ãinností (OECD, 1992):
– vybavení nástroji a prÛmyslov˘ inÏen˘ring
– zahájení v˘roby a pﬁíprava v˘roby
– marketing nového produktu
– obstarání nehmotné technologie
– obstarání hmotné technologie
– projektování a konstruování
Úspû‰nost inovaãní firmy je podmínûna její schopností zvládnout v‰echny
oblasti inovaãních ãinností. Podle typu a ﬁádu inovací se mûﬁí struktura jednotliv˘ch oblastí.

7. 2 Základní typy VTP
Z terminologického hlediska je název vûdeckotechnick˘ park pouÏíván od
zaloÏení Spoleãnosti VTP âR, jako souhrnn˘ pojem, kter˘ zahrnuje v podmínkách âR tﬁi základní typy VTP:
– vûdeck˘ park (centrum)
– technologick˘ park
– podnikatelské a inovaãní centrum
Charakteristika tûchto typÛ VTP:
Vûdecké parky (centra)
Vûdecké parky pÛsobí v praxi pod rÛzn˘mi názvy v závislosti na rozsahu
svého pﬁedmûtu ãinnosti. Jsou to napﬁíklad: vûdeckov˘zkumné parky, vûdeckotechnologické parky a vûdeckov˘robní parky.
Vûdecké parky pﬁedstavují komplex vûdeckov˘zkumn˘ch, projekãních,
konstrukãních, v˘robních a ostatních organizací, které se podílejí na inovaãním podnikání, umístûn˘ch zpravidla v blízkosti vysok˘ch ‰kol a pracovi‰È
Akademie vûd âR. Parky zpravidla pﬁedstavují soubor center.
Technologické parky
PÛsobí v praxi v tûchto formách: technologická centra, technologické parky,
techno-centra, techno-parky, technopolis a podobnû. Jejich hlavním posláním
je zejména podpora technologického transferu a rozvoje high-tech (‰piãkové
technologie, pﬁedev‰ím v oblastech mikroelektroniky, komunikaãní techniky,
biotechnologie, ekotechnologie, nov˘ch materiálÛ a podobnû).
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Podnikatelská a inovaãní centra
V pﬁípadû, Ïe plní rovnûÏ podmínky charty European Business and Innovative Centre Network, hovoﬁíme o Business and Innovative Centre – BIC. Jejich
hlavním posláním je podporovat zaãínající podnikatele pﬁi tvorbû inovaãních
projektÛ, startu firmy a samotném podnikání, pomáhat pﬁi tvorbû inovaãních
pﬁíleÏitostí, podporovat kooperaci mezi inovaãními firmami, zprostﬁedkovat
firmám pﬁístup na mezinárodní trhy, kontakty s firmami v tuzemsku i zahraniãí, zabezpeãení propagace, úãast na v˘stavách a podobnû. Organizují rovnûÏ odborné semináﬁe, kurzy, setkání firem, nabídky a poptávky technologií.
Vzhledem k tomu, Ïe inkubaãní funkce je jednou ze dvou základních funkcí VTP, neoznaãujeme v âR souhrnnû tato zaﬁízení jako inkubátory. Pﬁesto je
v rozporu s touto charakteristikou pouÏíván v âR od roku 2004 název podnikatelsk˘ inkubátor, ale i technologick˘ inkubátor a vûdeck˘ inkubátor. S ohledem na charakteristiku základních funkcí VTP to není vhodné.
Druhou základní funkcí VTP je funkce inovaãní. Proto nepouÏíváme ani
obecné oznaãení inovaãní centrum.

7. 3 Zakládání a provozování VTP
7. 3. 1 Hlavní cíle
Na základû dosavadních zku‰eností z pﬁípravy a z provozování VTP lze
pﬁedpokládat, Ïe se zájem jednotliv˘ch VTP bude i nadále orientovat na plnûní tûchto hlavních cílÛ:
– uskuteãÀování strukturálních zmûn
– podíl pﬁi uskuteãÀování hospodáﬁského programu rozvoje regionu
– vyuÏití v˘zkumného a v˘vojového potenciálu
– vznik mal˘ch a stﬁedních inovaãních firem
– konkurenãní schopnosti v˘robkÛ
– zaji‰Èování transferu technologií
– v˘chova v inovaãnímu podnikání
– vytváﬁení nov˘ch pracovních pﬁíleÏitostí
– podíl na rekvalifikaci
– podíl na vytváﬁení inovaãní infrastruktury (její souãást)
– souãinnost s regionálními poradensk˘mi a informaãními centry, stﬁedisky
transferu technologií
– mezinárodní spolupráce.

7. 3. 2 Zakladatelé VTP
V âR jsou zakladateli VTP:
– regionální orgány
– orgány státní správy
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

vysoké ‰koly
Akademie vûd âR
v˘zkumné a v˘vojové organizace
obchodní spoleãnosti
obchodní, prÛmyslové a Ïivnostenské komory
banky, spoﬁitelny, poji‰Èovny a jiné penûÏní ústavy
sdruÏení ustavená podle zákona ã 83/1990 Sb.
zahraniãní firmy, asociace a instituce
soukrom˘ sektor.
V âR jsou nejãastûji zakladateli VTP vysoké ‰koly a regionální orgány.

7. 3. 3 Pﬁedpoklady pro pﬁípravu VTP
Pﬁedpoklady pro pﬁípravu VTP se opírají o:
– program hospodáﬁské politiky, jehoÏ souãástí je uskuteãÀování potﬁebn˘ch
strukturálních zmûn, podnûcující ekonomickou motivaci pro podnikání
v oblasti vyuÏití nov˘ch technologií, nov˘ch inovací a podmínky pro rozvoj stﬁedního stavu, tj. pro zakládání mal˘ch a stﬁedních inovaãních firem
– vytváﬁení potﬁebné infrastruktury ze strany regionálních a komunálních orgánÛ jako podíl pﬁi uskuteãÀování hospodáﬁského programu rozvoje regionÛ
– vytvoﬁení legislativních, provozních a ekonomick˘ch podmínek s cílem
úãelnû vyuÏít v˘zkumn˘ a v˘vojov˘ potenciál pracovi‰È vysok˘ch ‰kol, v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch pracovi‰È
– vytvoﬁení nezbytn˘ch podmínek pro zv˘‰ení konkurenãní schopnosti nov˘ch v˘robkÛ
– zaji‰tûní podmínek pro pﬁenos informací a technologií vãetnû vytvoﬁení
potﬁebn˘ch databází s cílem zkvalitÀovat transfer technologií mezi v‰emi
partnery v procesu inovaãního podnikání
– vytvoﬁení podmínek pro odbornou pﬁípravu pracovníkÛ inovaãních firem,
zaji‰tûní v˘chovy k inovaãnímu podnikání, jakoÏ i rekvalifikaci nov˘ch
pracovníkÛ.
Nejãastûji vytváﬁejí problémy nedoﬁe‰ené vztahy majitel – zakladatel –
provozovatel.

7. 3. 4 Kritéria pro pﬁijetí inovaãních firem do vûdeckotechnick˘ch
parkÛ
ZájemcÛm o usídlení své firmy ve VTP a o získání v˘hod, jeÏ plynou ze
soustﬁedûní inovaãních firem v jednom areálu spolu s moÏností vyuÏít sluÏby
nezbytné pro zaãínající podnikatele, jsou zpravidla zapotﬁebí disponibilní
prostory. Proto se ve vût‰inû VTP podrobují zájemci urãitému v˘bûrovému
ãi konkurznímu ﬁízení.
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Pﬁi rozhodování o pﬁijetí firmy do areálu VTP se berou v úvahu nejrÛznûj‰í
hlediska:
– popis inovovaného v˘robku ãi technologie, jejichÏ v˘voj firma pﬁipravuje
pro inovaãní trh a jejich porovnání se znám˘m stavem technicky (popis
projektu, skicy, funkce, principy)
– pﬁedpokládaná konkurenãní schopnost na trhu (pﬁednosti nového v˘robku, technologie ãi sluÏby, komu je produkt urãen, komu bude konkurovat
v národním i mezinárodním mûﬁítku, s jak˘m obratem se poãítá v prvních
dvou letech)
– pﬁedpokládaná kalkulace nového produktu (sluÏby), tj. zejména jaké budou náklady na materiál, mzdy, subdodávky a kooperace, reÏii, jak˘ se
pﬁedpokládá zisk a rizikov˘ podíl, jaká bude prodejní cena pﬁi zahájení
prvního roku podnikání
– marketingová a odbytová koncepce (jak se bude pronikat na trh, jak se
osloví potenciální zákazníci, jaké se zvolí odbytové cesty, jak se poãítán
s regionálním, celostátním ãi mezinárodním trhem)
– patentová situace (pﬁedpokládá-li se ochrana v˘robku ãi technologie patenty ãi prÛmyslov˘mi vzory)
– posudek experta (pﬁípadnû expertÛ) zejména k technickoekonomické
úrovni inovovaného v˘robku ãi technologie
– podnikatelská koncepce firmy (zejména plán obratu, nákladÛ a finanãní
plán podnikání pro první dva projektované roky); dále tato koncepce obsahuje pﬁedpoklady v˘dajÛ a pﬁíjmÛ (vãetnû podílu potﬁebn˘ch investiãních
nákladÛ), v˘poãet potﬁeby kapitálu a rozvahu o financování vlastními kapitálov˘mi zdroji, zdroji cizího kapitálu a dal‰ími podpÛrn˘mi prostﬁedky
– plán platební schopnosti bûhem prvního roku podnikání a do dosaÏení komerãní zralosti produktu
– ãasov˘ plán a plán potﬁeby pracovníkÛ nezbytn˘ch pro realizaci inovaãního projektu
– pﬁedpokládané v˘daje na konzultace, vztahující se k projektu a na zakázky tﬁetím osobám
– plán investic (vybavení kanceláﬁe, laboratoﬁe, nákup pﬁístrojÛ, nástrojÛ atd.)
– struãn˘ Ïivotopis a prÛkazy kvalifikace (vysvûdãení, diplomy aj.).
DÛkladnû propracovaná metodika umoÏÀuje VTP efektivnû uplatnit uvedené aspekty.
Kritéria pro pﬁijímání inovaãních firem do VTP se zpracovávají tak, aby
umoÏÀovala realizaci projektu VTP a business plánÛ inovaãních firem v souladu s jejich profilem, zamûﬁením a cíli.

7. 4 Národní síÈ VTP v âR
Nejtypiãtûj‰ím znakem národní sítû VTP v âR je od roku 1995 na rozdíl
od zahraniãních pﬁístupÛ pﬁedpoklad pﬁístupu v‰ech typÛ a druhÛ VTP bez
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ohledu na to, do kter˘ch oborov˘ch, regionálních, pﬁípadnû mezinárodních
sítí tyto VTP vstupují. Národní síÈ funguje jako specializovaná databáze. Vûdeckotechnické parky, které vstupují do národní sítû se stávají ãleny Spoleãnosti VTP âR. VyuÏívají specifické ãlenské v˘hody SVTP âR pro ãleny národní sítû VTP vãetnû jejích zahraniãních kontaktÛ.
Základní funkce národní sítû VTP:
– aktivní podíl na pﬁipravované inovaãní infrastruktuﬁe
– úãinná spolupráce s ostatními celostátními a regionálními partnery v oblasti inovaãního podnikání
podíl pﬁi zabezpeãování kvalitního transferu technologií;
– vzájemná pomoc mezi jednotliv˘mi VTP vãetnû mezinárodní spolupráce;
– zkvalitnûní spolupráce s tuzemsk˘mi a zahraniãními partnery a souãasné
posílení úlohy SVTP âR
– vzájemná pomoc mezi jednotliv˘mi VTP
– zkvalitnûní informovanosti o plnûní úkolu VTP
– synergick˘ efekt ãinnosti VTP, inovaãních a ostatních firem v nich umístûn˘ch
– propojování sluÏeb, zejména v oblasti marketingu a rozvíjení v˘zkumn˘ch
a v˘vojov˘ch kapacit
– dbát na to, aby VTP nefungovaly jako realitní kanceláﬁe.
Kritéria pro vstup VTP do národní sítû VTP
– plnûní nejdÛleÏitûj‰ích funkcí VTP – inkubátor pro malé a stﬁední inovaãní firmy (v˘bûr tûchto firem na základû kritérií, vyhlá‰en˘ch VTP), v˘kon
technick˘ch sluÏeb (faxy, kopírky aj.) a poradensk˘ch sluÏeb (k pﬁekonávání rizik, napﬁíklad ekonomické poradenství, ochrana du‰evního vlastnictví aj.), podíl pﬁi zabezpeãování odbytu (marketing, public relations,
transfer technologií)
– vstup do Informaãního centra pro inovace a transfer technologií
– ãlenství ve SVTP âR (po úspû‰né akreditaci v rámci SVTP âR).
Národní síÈ VTP úzce souvisí s národní sítí transferu technologií. Obû jsou
souãástí inovaãní infrastruktury âR.

7. 5 Akreditace VTP v âR
V˘voj poãtu provozovan˘ch a pﬁipravovan˘ch VTP od roku 1990 1) byl dynamick˘. Obdobnû jako v ostatních vyspûl˘ch zemích vznikaly VTP, které plnily hlavní funkce, nûkteré je v‰ak z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ neplnily.

1)

P. ·vejda a kol.: Vûdeckotechnické parky v âR, Praha 2006
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Proto od 9. 2. 1994 akredituje Spoleãnost VTP âR jednotlivé VTP. Dbá,
aby plnily hlavní funkce a sleduje pﬁíãiny jejich pﬁípadného neplnûní s cílem
pﬁispût ke zkvalitÀování ãinnosti VTP.
V˘voj poãtu VTP v âR
Rok
1990
1991
1992
1993
1994 *
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
pﬁedpokl. 2008

Pﬁipravované

Provozované

Akreditované

8
21
20
30
21
22
25
15
20
18
16
15
12
10
12
15
15
16
16

–
12
14
20
17
18
22
23
24
26
30
30
31
31
24
26
28
30
31

–
–
–
–
12
12
16
17
18
18
18
20
20
23
22
22
22
22
24

* od roku 1994 dÛsledek akreditace VTP – sníÏení poãtu vyﬁazením 12 VTP,
které nesplnily kriteria akreditace.

7. 6 Spoleãnost vûdeckotechnick˘ch parkÛ âR
Cílem Spoleãnosti je vytváﬁení pﬁedpokladÛ pro pﬁípravu a provoz vûdeckotechnick˘ch parkÛ.
Spoleãnost plní tyto hlavní úkoly:
 získává pro zámûry pﬁípravy a provozu VTP (vûdeck˘ch parkÛ (center),
technologick˘ch parkÛ, podnikatelsk˘ch a inovaãních center) instituce
a osobnosti vãetnû ãlenÛ vlády a poslancÛ, pﬁedstavitele vysok˘ch ‰kol,
pracovi‰È AV âR, v˘zkumn˘ch ústavÛ, prÛmyslu, podnikatelÛ, svazÛ mûst
a obcí, obchodních komor, bank atd.; propagovat tuto my‰lenku ve sdûlovacích prostﬁedcích
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 iniciuje legislativní a organizaãní pﬁedpoklady pro budování tûchto parkÛ,
zakládání a rozvoj mal˘ch inovaãních firem, peãuje o kvalitu jejich obsahového zamûﬁení a tím se podílí na zaji‰Èování rozvoje národního hospodáﬁství
 podporuje vznik národní sítû VTP v âR
 organizuje vzdûlávací, poradenskou, ediãní a vydavatelskou ãinnost
VTP v âR
 rozvíjí spolupráci se zahraniãními partnery VTP v âR.

7. 7 Spolupráce se zahraniãními partnery
Spoleãnost VTP âR spolupracuje od svého zaloÏení s rÛzn˘mi zahraniãními partnery.
Z pﬁehledu nejdÛleÏitûj‰ích etap ãinnosti SVTP âR vypl˘vají termíny zahájení ãinnosti s tûmito organizacemi.
V prÛbûhu roku 2007 zaji‰Èuje SVTP âR spolupráci na multilaterální a bilaterální úrovni.
V rámci multilaterální spolupráce rozvíjí souãinnost s
– SPICE (Science Park Innovation Center Expert Group)
– IASP (International Association of Science Parks)
– EBN (The European Business and Innovation Centre Network)
V rámci bilaterální spolupráce jsou nejv˘znamnûj‰ími partnery:
– UKSPA (United Kingdom Science Parks Association), Velká Británie
– ADT (Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V.), SRN
– France Technopole, Francie
– VTP v âínské lidové republice
– VTÖ (Verband der Technologiezentren Österreichs), Rakousko
– VTP na Slovensku, v Polsku, Ruské federaci a Itálii
V rámci mezinárodních organizací spolupracuje rovnûÏ s organizacemi
VTP v dal‰ích zemích, napﬁíklad ve Finsku, USA, Brazílii, ·v˘carsku, Irsku,
Belgii, Dánsku a dal‰ích zemích.
V˘znamn˘m obsahov˘m cílem mezinárodní spolupráce SVTP âR je prohlubování spolupráce a postupné propojování národní sítû VTP v âR se sítûmi VTP v jednotliv˘ch zemích a se svûtov˘mi sítûmi jednotliv˘ch základních typÛ VTP.
Novû zahajují spolupráci inovaãní firmy umístûné ve VTP v partnersk˘ch
zemích.
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7. 8 Úkoly na období 2007–2013
Cílem je zpﬁístupnit tuzemsk˘m a zahraniãním partnerÛm Spoleãnosti
VTP âR informace o provozovan˘ch a pﬁipravovan˘ch VTP v âR, o inovaãních firmách v nich umístûn˘ch a o úloze VTP v rozvoji regionÛ – v‰e s vyuÏitím INTERNETu, konferencí a veletrhÛ.
K tomuto úãelu:
– v˘raznû pﬁispût ke zkvalitnûní ãinnosti VTP, v rámci programu Prosperita
se podílet na zahájení provozu dal‰ích VTP (napﬁ. Technologick˘ park
âVUT, V·CHT, âZU, UK a V·E v Praze)
– elektronické propojení národní sítû VTP v âR s potﬁebn˘m dovybavením
jednotliv˘ch VTP
– aktualizovan˘ elektronick˘ katalog VTP v âR s domovskou stránkou SVTP âR
– nabídky a poptávky jednotliv˘ch VTP v âR a ve svûtû
– úkoly VTP pﬁi rozvoji regionÛ, ãinnost regionálních sekcí SVTP âR (doporuãení prÛbûÏnû uveﬁejÀovat na domovské stránce VTP); dbát na to, aby
VTP byly zaﬁazeny do regionálních inovaãních strategií jako nástroje inovaãního podnikání v krajích âR
– VTP jako aktivní souãást Systému inovaãního podnikání v âR
– infrastrukturní projekty zakládání a dal‰ího rozvoje VTP v âR v rámci
strukturálních fondÛ 2007–2013
– zkvalitÀování spolupráce se zahraniãními partnery v souladu s projektem
INGO SVTP âR a dal‰ími aktivitami:
* na multilaterální úrovni s IASP, SPICE, EBN
* na bilaterální úrovni souãinnost s asociacemi VTP ve V. Británii, SRN,
Francii, âLR, Rakousku, Slovensku, Ruské federaci, Polsku a Itálii, pﬁíprava ·v˘carsko a zemû Indoãíny
– analyzovat v˘sledky ãinnosti VTP vãetnû parametrÛ: m2 uÏitné plochy, poãtu inovaãních firem umístûn˘ch ve VTP a poãtu novû vytvoﬁen˘ch pracovních míst v tûchto firmách
– navázat na hodnocení v˘sledkÛ VTP, uveﬁejÀovaná SVTP âR na a v ti‰tûn˘ch materiálech vãetnû publikace, vydané v roce 2006.
Navíc postupnû hodnotit dal‰í aspekty:
– technicko – organizaãní, ekonomické, finanãní, správní a legislativní (cílem
bude sjednotit terminologii a funkce rÛzn˘ch typÛ VTP)
– pﬁístup státních a regionálních orgánÛ k zakládání a dal‰ímu rozvoji VTP
(cílem bude zajistit podporu VTP na celostátní, regionální a místní úrovni
obdobnû jako je tomu v ostatních vyspûl˘ch zemích). Tím pﬁispívat k efektivnûj‰í pﬁípravû a dal‰ímu rozvoji VTP a podpoﬁe inovaãního potenciálu
âR pomocí rozvoje VTP v âR.
Na semináﬁi „Vûdeckotechnické parky v âR a ve svûtû“ dne 13. 11. 2006 v Rytíﬁském sále Vald‰tejnského paláce v Praze byla poprvé pﬁedstavena publikace Vûdeckotechnické parky v âR.
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8.
¤ÍZENÍ INOVACÍ
V PODNIKU

8. 1 Inovaãní strategie a politika
Úloha managementu pﬁi tvorbû firemní vize inovaãní politiky a strategie.
K základním pﬁedpokladÛm úspû‰né ãinnosti podniku, aby se dokázal prosadit na vnitﬁních i zahraniãních trzích, patﬁí vize, inovaãní strategie a politika. Pﬁi jejich tvorbû a efektivním uplatÀování v podniku náleÏí dominantní
úloha managementu.
Vize pﬁedstavuje v˘hled do budoucna, vyjasnûní hlavního smûru v˘voje.
Má-li mít vize pro podnik v˘znam a aby mohla splnit svou funkci, tzn. byla
reáln˘m podkladem a poskytovala seriozní podnûty a doporuãení pro inovaãní politiku a strategii, nemûla by b˘t „akademick˘m“, ãistû teoretick˘m
od Ïivota odtrÏen˘m pohledem na dal‰í v˘voj a ãinnost.
Pﬁedpokládá to, aby vedení a management podniku samy sledovaly a dbaly, aby organizaãní podnikové útvary soustavnû sledovaly co nového se objevuje na poli vûdy – v základním a aplikovaném v˘zkumu a v˘voji – ve svém
oboru ãi oborech blízk˘ch, z nichÏ lze naãerpat námûty, které lze promítnout
do inovaãní politiky a strategie a které jsou pﬁíslibem úspûchu v inovaãní
praxi. T˘ká se to v‰ech útvarÛ i kdyÏ v rozdílné míﬁe. Tedy, nejen bezprostﬁednû provádûjících inovaãní ãinnost – technick˘ch, technologick˘ch, materiálních a energetick˘ch sloÏek, ale i tûch, co zabezpeãují ekonomickou a finanãní ãinnost, organizaci, ﬁízení, sluÏby, obchod, marketing, personalistiku.
Pro koncipování podnikové vize má nemal˘ v˘znam znalost vize a programov˘ch dokumentÛ vlády, orgánÛ EU a zejména svého resortu, coÏ podniku
umoÏÀuje lep‰í orientaci a nalezení odpovídajícího místa v ‰irokém inovaãním procesu.
Zvlá‰tní pozornost si zaslouÏí sledování pohybu v patentové oblasti, nejen
doma, ale i v zahraniãí a to jednak proto, Ïe zde lze získat nemalé impulsy
pro inovace, ale i proto, Ïe se ãasto opomíjí.
Pro tvorbu vize, má-li b˘t dobr˘m podkladem pro inovaãní strategii a politiku, je nezbytné rovnûÏ znát co se dûje na domácích i svûtov˘ch trzích. Marketingová anal˘za pohybu v této oblasti, zejména sledování novinek, umoÏÀuje vãas zachytit nov˘ trend a operativnû korigovat ãinnost podniku tak,
aby obhájil nebo je‰tû vylep‰il svou pozici na trhu. Anal˘za souãasnû umoÏÀuje zjistit jak spotﬁebitelé reagují na novinky, jak˘ o nû projevují zájem a ãemu dávají pﬁednost. Pomáhá vysledovat zmûny k nimÏ dochází v rejstﬁíku
hodnot spotﬁebitelÛ a v jejich hodnotové orientaci. Vize, která má odpovídající teoretick˘ fundament a opírá se o progresivní materiální a organizaãní bázi, má reálnou nadûji na úspûch a mÛÏe tudíÏ pozitivnû ovlivnit inovaãní ãinnost podniku. Uvedená vize by mûla mít seriózní parametry a pro
podnik pak má zásadní v˘znam, jeÏ spoãívá v následujícím:
– podnikání je, jak známo, spojeno s rizikem a nejistotou. Vize pomáhá sniÏovat riziko a nejistotu na pﬁijatelnou míru a zvy‰uje pravdûpodobnost úspûchu
– vypovídá o celkové úrovni a akceschopnosti podniku. To je dÛleÏité pro
spotﬁebitele, ale zejména pro subdodavatele a spolupracující firmy, neboÈ
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jim ukazuje, Ïe podnik má perspektivu, není jen krátkodobû zamûﬁen, lze
s ním nadále poãítat, dÛvûﬁovat mu a orientovat se na nûj
– je dÛleÏitá i pro organizaãní jednotky (útvary) podniku, pro jejich dal‰í zamûﬁení, rozvoj i pro koordinaci ãinnosti. Na osazenstvo má pozitivní motivaãní vliv, podnûcuje a usmûrÀuje inovaãní aktivitu pracovníkÛ
– umoÏÀuje provádût aktivní marketingovou a propagaãní ãinnost.
J. P. Kotter varuje pﬁed podceÀováním síly vize a pﬁipomíná, Ïe „vize hraje v procesu efektivních zmûn klíãovou roli. Pomáhá ﬁídit, regulovat a inspirovat jednání velkého mnoÏství lidí“ ….„usmûrÀuje proces rozhodování, posiluje energii a morálku“ 1). Vize, která se opírá o uvedené zásady a má
odpovídající úroveÀ, lze povaÏovat za dobr˘ v˘hled do budoucna. Na ni navazuje prognóza v˘voje na urãité období. Vize a prognóza tvoﬁí pak vhodn˘
podklad pro inovaãní strategii a politiku.
Management podniku pﬁi zpracování inovaãní politiky 2) vychází z vize
a rozpracovává ji, popﬁípadû koriguje, do podoby cílÛ. Cíle, které jsou ambiciózní a mají siln˘ inovaãní náboj se neorientují na drobné zlep‰ení s momentálním pﬁínosem, ale na zásadní inovaãní zmûny, které slibují v˘razn˘ úspûch a mohou téÏ posílit pozici podniku do budoucna. Inovaãní cíle vedení
prÛmyslového podniku zpravidla orientuje na vytváﬁení nov˘ch v˘robkÛ,
tzn. na radikální inovace nebo na inovaãní zkvalitnûní doplÀkov˘ch funkcí
produktÛ, na sníÏení nákladÛ ãi na zdokonalování sluÏeb, tedy na inovace inkrementální. Soubor inovaãních cílÛ obsahuje inovace technicko-technologického zamûﬁení, ale podle situace i inovace netechnického charakteru, napﬁ. zkvalitnûní organizace, marketingu, zlep‰ení obchodní ãinnosti apod., aby
se podaﬁilo promûnit technické inovace v komerãní úspûch. Pﬁi definování cílÛ management klade dÛraz na v˘sledky, které podnik hodlá dosáhnout a jeÏ
ho mají dovést úspûchu. S tím souvisí schopnost poloÏit si otázku a nalézt na
ni správnou odpovûì – co je pﬁínosem podniku a jak jej uplatnit v inovaãním
procesu. Podmínkou je, aby v˘znamnou souãástí systému práce podniku, zejména managementu, bylo soustavné vyhledání nov˘ch pﬁíleÏitostí a aby si
osvojil umûní pruÏnû reagovat na problémy a zmûny. Hlavnû, aby dokázal
operativnû vyuÏívat klíãové události. Anal˘zu pﬁíleÏitostí 3) usnadÀují rÛzné
postupy a metodiky, napﬁíklad pilotní testy. Problémy, které provází inovaãní proces ãi rÛzná omezení, by nemûly b˘t povaÏovány jenom za potíÏe,
komplikace nebo pﬁekáÏky, ale i za pﬁíleÏitosti. Pﬁedpokladem je takov˘
systém práce s nimi, kter˘ pﬁi jejich zvládání dokáÏe odhalit nové moÏnosti
1)

John P. Kotter, Vedení procesu zmûny, Management Press, Praha 2000, str. 15 a 16. Na schématu ã. 13, str. 78 za znaky úãinné vize povaÏuje obraznost, adresnost, uskuteãnitelnost, jednoznaãnost, flexibilitu a srozumitelnost.

2)

Nûkteﬁí autoﬁi ji zamûÀují za tzv. „podnikovou filozofii“

3)

P. F. Drucker pﬁipomíná: „Cílevûdomé a systematické inovace zaãínají anal˘zou pﬁíleÏitostí“. (Peter F. Drucker, Inovace a podnikavost, praxe a principy, Management Press, Praha 1993, str. 138)
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a podnûty. Jedinû soustavná, usilovná ãinnost mÛÏe b˘t korunována úspûchem. Nemûlo by se tudíÏ spoléhat na náhodu. Av‰ak, kdyÏ se objeví a nabízí úspûch, pak je se tﬁeba dÛslednû zasadit o její vyuÏití.
Systematické inovování, jehoÏ souãástí je tvorba inovaãní strategie a politiky, vyÏaduje odpovídající zpÛsob my‰lení. K jeho podstatû patﬁí tvoﬁivost
a invence, umoÏÀující nacházet schÛdné cesty ke sníÏení nákladÛ a ke zv˘‰ení v˘konnosti, jakoÏ i k opou‰tûní v‰eho, co je neproduktivní. RovnûÏ umoÏÀuje promítnout do inovaãní politiky nûkteré osvûdãené principy a pravidla.
Napﬁíklad nedûlat nic, co neodpovídá ekonomické realitû, dbát nejen na
tvorbu nov˘ch vûcí, ale zam˘‰let se téÏ nad tím, co se momentálnû dûlá i nad
existujícím stavem, jeÏ dosud vyhovuje, aby nezaãal zastarávat a nestal se
brzdou v inovaãním procesu. Orientace na inovaãní strategii rovnûÏ vyÏaduje poãítat se systematick˘m zdokonalováním podnikového systému. Poãítat
je tﬁeba i s tím, Ïe inovaãní proces není zpravidla levnou záleÏitostí. Proto disponibilní prostﬁedky – zpÛsob jejich získávání a investování – nutnû patﬁí
k neopomenuteln˘m ãástem podnikové inovaãní politiky.
Koncipování inovaãní politiky by nemûlo b˘t záleÏitostí jen vedení a managementu i kdyÏ hlavní tíha starostí spoãívá na jeho bedrech. Mûlo by se
opírat o cel˘ podnikov˘ kolektiv, zejména o pracovníky, kteﬁí disponují odpovídajícími znalostmi a bohat˘mi zku‰enostmi. Podle situace lze vyuÏít téÏ
sluÏby mimopodnikov˘ch specialistÛ. Moudr˘ management si je dobﬁe vûdom, Ïe nemÛÏe dopodrobna znát co se v té které oblasti podnikání dûje a jaké tendence nazrávají. Dbá tudíÏ na to, aby vãas obdrÏel potﬁebné informace, které umoÏÀují zpracovat a do Ïivota podniku promítnout kvalitní
politiku. Zainteresovanost na tomto úkolu pak bere v úvahu pﬁi motivování
pracovníkÛ, zejména vedoucí útvarÛ.
V úvaze o podnikové vizi jsme upozornili na nutnost znát Národní inovaãní politiku i strategii vãetnû resortÛ i programové dokumenty EU. Pﬁi
zpracování inovaãní politiky by v Ïádném pﬁípadû nemûly b˘t uvedené dokumenty opomenuty.
Podnikovou politiku, vyjadﬁující inovaãní orientaci, rozvíjí a prohlubuje
podniková inovaãní strategie 4). Jejím úkolem je konkretizovat cíle zakotvené v inovaãní politice pro jednotlivé oblasti ãinnosti, zabezpeãované podnikov˘mi útvary a doporuãit postupy, umoÏÀující implementaci cílÛ. Strategie
by mûla umoÏnit, aby podnik získal vedoucí postavení v oblasti svého pÛsobení nebo jej alespoÀ posílil. K tomuto úãelu je kvalitní a adaptivní strategie
mimoﬁádnû potﬁebná.

4)

V názorech na vztah politiky a strategie existují urãité diference. Pojetí je ovlivnûno úhlem pohledu a analyzovanou úrovní. Nutno pﬁihlédnout ke specifick˘m podmínkám makro i mikroúrovnû. Napﬁíklad strategie uplatÀovaná vládou ãi urãit˘m odvûtvím (ministerstvem), determinuje politiku a strategii na niÏ‰ích úrovních – regionÛ, podnikÛ, firem. Jedná-li se o podnikové
úrovni, pak politika ãi tzv. podniková filozofie pﬁedstavuje komplexní pojetí a dlouhodobé zámûry, tedy dan˘ stav, cíle a dynamiku podniku vcelku a strategie pak vykonává funkci prostﬁedku k implementaci stanovené linie.
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Vychází ze zásad a principÛ stanoven˘ch v inovaãní politice, k nimÏ patﬁí:
– dÛsledná orientace na zákazníka
– znalost trhÛ a získávání nov˘ch
– systematické hledání nov˘ch pﬁíleÏitostí
– umûní pﬁekonávat pﬁekáÏky, opou‰tût zastarávající postupy a návyky, zvládat rizika a ﬁe‰it rozpory
– sniÏování nákladÛ a zvy‰ování v˘konnosti
– práce s personálem a jeho motivování
– eventuálnû dal‰í, podle situace.
Pﬁi zpracování strategie dochází zpravidla k modifikaci uveden˘ch zásad
podle dané situace a i podle toho, jaké inovace – radikální ãi inkrementální
– podnik hodlá realizovat. Vzhledem k tomu, Ïe mezi zpracováním inovaãní
politiky a strategie existuje urãitá ãasová prodleva a i proto, Ïe na strategii
jsou kladeny jiné, zpravidla vy‰‰í nároky,je nutné obstarat doplÀkové informace, pomocí nichÏ lze dosáhnout odpovídající úrovnû strategie a specifikovat efektivní cesty její implementace. K tomuto úãelu management usmûrÀuje ãinnosti podnikov˘ch sloÏek a motivuje pracovníky, aby jí vûnovali
náleÏitou péãi. Z této úvahy je evidentní, Ïe inovaãní strategie se pasivnû nepﬁizpÛsobuje událostem. Jejím hlavním rysem je schopnost aktivnû reagovat
na zmûny a nacházet nové pﬁíleÏitosti k podnikání. Tvorba vize, politiky, jakoÏ i práce na strategii se opírá o kreativní, invenãní, inovaãní a koncepãní
zpÛsob uvaÏování a nemûla by se redukovat na pouhou technicko-technologickou záleÏitost.

8. 2 Pﬁedpoklady a podmínky implementace inovací
8. 2. 1 Inovaãní potenciál
Úspû‰ná realizace vize i inovaãní strategie v podnikové praxi je podmínûna existencí podmínek a pﬁedpokladÛ. Jejich úroveÀ není dána jednou
provÏdy. Podléhají zmûnám a mÛÏe docházet k jejich zaostávání za potﬁebami. Jsou to jednak události, pﬁesahující rámec moÏností managementu,
napﬁ. zmûny na svûtov˘ch trzích a jednak podmínky, které mÛÏe bezprostﬁednû ovlivnit. V tomto pﬁípadû záleÏí na schopnosti managementu zavãas
ãinit kroky, aby k tomu nedocházelo a inovaãní zámûry nenarazily na rÛzné
bariéry.
Mezi pﬁedpoklady a podmínkami, které determinují inovaãní ãinnost, nutnû náleÏí pﬁední místo podnikovému potenciálu.
Obsah pojmu potenciál tvoﬁí schopnost subjektu k úãinnému jednání
s ohledem na stav a moÏnosti. V pﬁípadû podniku pak jeho celková schopnost k v˘konnosti. Ta je podmínûna celou ﬁadou faktorÛ – technickou, ekonomickou, organizaãní úrovní, kvalitou managementu i podnikov˘ch útvarÛ,
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kvalifikovaností personálu, formami motivování pracovníkÛ, vztahy mezi
vedením a personálem i dal‰ími ãiniteli. Vzhledem k tomu, Ïe technika i dal‰í sloÏky podnikového organismu podléhají neustál˘m zmûnám a jejich tempo nab˘vá na intenzitû, je neobyãejnû dÛleÏité, ale i velice obtíÏné, zabezpeãit, aby dynamika potenciálu nezaostávala za v˘vojem. Základní podmínkou,
aby podnik získal vedoucí postavení ve svém oboru, nebo alespoÀ vylep‰il
své postavení na trhu je, aby jeho potenciál mûl vysokou inovaãní úroveÀ
a tvoﬁil páteﬁ uceleného, efektivnû fungujícího proinovaãního podnikového
systému.
Inovaãní úroveÀ potenciálu 5) charakterizuje z hlediska:
– technického a technologického ‰piãková technika – automatizace, robotizace, elektronika, mikroelektronika, mechatronika – nové efektivní technologie – obrábûcí, beztﬁískové, tváﬁecí, bezodpadové, nanotechnologie,
biotechnologie, komunikaãní, informaãní a síÈové technologie – poãítaãe,
internet, elektronická po‰ta, prÛmyslová televize
– materiálního vybavení a pouÏívání progresivních materiálÛ – kovové i nekovové materiály, nanomateriály, biomateriály, inteligentní multifunkãní
materiály, plasty, polymery, polovodiãe, keramické materiály, kompozity,
recyklovatelné materiály
– ekonomického a finanãního – v˘‰e disponibilního kapitálu i v˘‰e investic
a úãelnost jejich vynakládání, dostupnost a vyuÏitelnost úvûrÛ, úroveÀ cen
a dosahovan˘ch ziskÛ, vymahatelnost dluhÛ, v˘‰e v˘robních nákladÛ, produktivity i zpÛsob hospodaﬁení – podnikov˘ rozpoãet, provozní úãetnictví
– obchodní ãinnosti a marketingu – úspû‰nost prodeje i nákupu, schopnost
vést jednání a uzavírat dohody se zákazníky, úroveÀ propagace v˘robkÛ
i sluÏeb, umûní pﬁesvûdãit a získat spotﬁebitele ke koupi nabízen˘ch produktÛ
– v˘zkumu a v˘voje – pﬁedstavuje nevysychající pramen námûtÛ, doporuãení a invenãních podnûtÛ pro inovace. V˘‰e investic do VaV patﬁí k základním kritériím inovaãní ãinnosti. V na‰í zemi dosud nedosahuje úrovnû vyspûl˘ch zemí
– sociálního – v˘znam této sloÏky potenciálu b˘vá nedoceÀován i kdyÏ v inovaãním procesu mÛÏe pÛsobit buì jako katalyzátor nebo jako brzda. Její
kvalitu utváﬁí vztahy mezi vedením, manaÏery a pracovníky i jejich aktivity, tzn. sociální prostﬁedí. Patﬁí k nûmu rovnûÏ systém zacházení s lidsk˘mi
zdroji, zpÛsoby odmûÀování a motivování pracovníkÛ i dal‰í faktory – poﬁádek, organizace práce, nebyrokratická administrativa, dodrÏování norem – technick˘ch, organizaãních, bezpeãnosti práce apod. – ale i morálních – zásad slu‰ného chování. Mimoﬁádnou péãi a úãinnou podporu si
zaslouÏí pracovníci disponující znalostmi, zejména stimulování jejich inovaãní aktivity. Zahrnuje cílové odmûny, rÛzné v˘hody, poskytování urãité
5)

viz. M. Pittner, P. ·vejda, ¤ízení inovací v podniku, AIP âR, Praha ,2004, str. 10 – 17
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volnosti, autonomie pro jejich práci, tolerování jejich nekonformního chování, apod., coÏ mÛÏe pozitivnû ovlivnit utváﬁení sociální proinovaãní atmosféry a probouzet „mentalitu podnikavosti“ (Peters, Waterman). ÚroveÀ technického a sociálního prostﬁedí má rozhodující vliv na spokojenost
pracovníkÛ s podmínkami a s dûním v podniku i na akceptování jeho strategie a pÛsobí téÏ jako stimulátor inovaãní aktivity
– managementu – jeho kvality a schopností, jak zabezpeãit rozvoj potenciálu (je jeho aktivní sloÏkou) v parametrech, které umoÏÀují efektivní inovaãní proces, tak i ﬁídit podnik k úãelnému vyuÏívání potenciálu pﬁi implementaci inovaãních zámûrÛ (podrobnûji o této otázce pojednává 3. ãást
této kapitoly).
Akceschopnost potenciálu je podmínûna cel˘m souborem vnitﬁních faktorÛ, které dohromady utváﬁejí a kultivují podnikové proinovaãní klima, sociální atmosféru ãi ducha (Drucker) 6), ale i vnûj‰ími podmínkami, zejména politikou státu, zda jím provádûná opatﬁení – dotování vûdy a v˘zkumu,
daÀová, úvûrová i ostatní ãinnost – úãinnû podporují inovaãní podnikání.

8. 2. 2 Organizaãní inovaãní struktura, podniková kultura
Celkové uspoﬁádání podnikového systému, jeho stavbu, zabezpeãuje organizaãní struktura 7).
Její role spoãívá ve vymezení místa jednotliv˘ch útvarÛ v podnikovém
systému, které jim náleÏí a rovnûÏ v zaji‰tûní jejich vnitﬁního sloÏení a kvality umoÏÀující zdaﬁil˘ v˘kon jejich funkce. Dbá se rovnûÏ na vytvoﬁení podmínek pro ãinnost vnitropodnikov˘ch útvarÛ pro její úãelnou návaznost
a aby jejich komunikace, vzájemná spolupráce a kontrola byla efektivní
a umoÏÀovala implementaci cílÛ. Organizaãní struktura je tudíÏ dÛleÏit˘m
pﬁedpokladem pro ãinnost a fungování celopodnikového systému (vãetnû
potenciálu). RovnûÏ se sleduje, aby vertikální stavba i horizontální uspoﬁádání systému dosahovalo paramentÛ, které jeho efektivní fungování umoÏní.
V˘znam organizaãní struktury b˘vá pﬁeceÀován, coÏ se projevuje v jejím ztotoÏÀování s celopodnikov˘m systémem. Z metodologického hlediska se jedná o nepochopení vztahu mezi celkem a ãástí . Celek se pak redukuje na ãást.
Struktura musí nutnû vykazovat urãitou míru stability a projevují se v ní
tendence k setrvaãnosti a zaostávání. Proto je tﬁeba dÛslednû dbát, aby vztah
mezi její stabilitou a dynamikou byl v rovnováze a dokázala pruÏnû reagovat
na zmûny.

6)

Nûkteﬁí autoﬁi tento aspekt pﬁeceÀují, kdyÏ tvrdí, Ïe „základní filozofie, duch, elán a úsilí organizace mají na její relativní úspûch daleko vût‰í vliv neÏ technické nebo ekonomické zdroje“
(T. J. Peters, R. H. Waterman Jr., Hledání dokonalosti, Svoboda – Libertas, 1993, str. 257)

7)

viz pﬁíloha A/III
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Nûkteﬁí autoﬁi zastávají názor, Ïe jednoduchost základního strukturálního uspoﬁádání usnadÀuje organizaãní pruÏnost. Na schopnosti managementu záleÏí, zda má cit pro celek a dokáÏe, v souladu se strategick˘mi inovaãními zámûry, zabezpeãit transformaci organizaãní struktury. Pﬁi
transformaci se pozornost zamûﬁuje na progresivní formy, které jsou organizaãnû pﬁizpÛsobivé a umoÏÀují udrÏovat úzké kontakty se spotﬁebiteli
i dodavateli.
V praxi se pouÏívají rÛzné formy – funkcionální, divizní, maticové i jiné,
uplatÀované ad hoc. KaÏdá z nich má urãité pﬁednosti, napﬁ. divizní je pﬁizpÛsobivûj‰í neÏ funkcionální apod. a je pro dané konkrétní podmínky vhodnûj‰í. Proto se doporuãuje nepﬁeceÀovat nûkterou formu a spí‰e usilovat
o kombinování pﬁedností rÛzn˘ch forem, takÏe vzniká vhodnûj‰í hybridní
forma. Taková v˘sledná forma se podle Peterse a Watermana (viz citované
dílo) opírá o tﬁi pilíﬁe v souladu se tﬁemi základními potﬁebami:
– úãinnosti – dle základních principÛ – tj. pilíﬁ stability
– pravideln˘ch inovací – tj. pilíﬁ podnikavosti
– pﬁedcházení kostnatûní – tj. pilíﬁ zmûny návykÛ (str. 285 – 286).
Tyto tﬁi pilíﬁe (viz pﬁíloha A/IV) odpovídají, podle autorÛ, ﬁídícím systémÛm vynikajících spoleãností (str. 288).
Pﬁi zásazích do organizaãní struktury je nutná uváÏlivost, napﬁ. pﬁi fúzích,
aliancích, partnersk˘ch sdruÏeních ãi spoleãn˘ch projektech. Nemûlo by se
podlehnout poku‰ení nadmûrného experimentování, aby vych˘lení rovnováhy v její stabilitû a dynamice, nebylo spí‰e ke ‰kodû neÏ k uÏitku.
Za progresivní prvky, které pﬁispívají k inovaãní ãinnosti se povaÏuje zﬁizování suboptimálních divizí, rÛzn˘ch kompetenãních stﬁedisek, jeÏ umoÏÀují vnitﬁní konkurenci, napﬁ. v˘robkové ﬁízení. RovnûÏ t˘my – ﬁe‰itelské,
projektové (vãetnû projektov˘ch stﬁedisek), experimentální apod., krouÏky
a hlídky, napﬁ. jakosti, se ﬁadí k formám orientovan˘ch na inovace.
Na ãinnost podnikov˘ch jednotek a na jejich integrování v komplexní vyváÏenû fungující systém, má podstatn˘ vliv, jak je pﬁi koncipování organizaãní struktury i pﬁi usmûrÀování jejího v˘voje, pojat vztah mezi autonomií, poskytovanou útvarÛm a centralizací. Urãitá míra autonomie je nezbytná.
Podmínûna je zejména stupnûm káznû v daném útvaru. Není tudíÏ (a ani nemÛÏe b˘t) pro v‰echny útvary stejná. UmoÏÀuje, aby útvary rozhodovaly
o nûkter˘ch otázkách samostatnû. Jejich pracovníci pak nab˘vají pﬁesvûdãení, Ïe vedení jim dÛvûﬁuje, oceÀuje jejich znalosti a zku‰enosti, vyuÏívá námûty a doporuãení, coÏ posiluje inovaãní aktivitu. Autonomie by mûla dosahovat stupnû, kter˘ posiluje aktivitu i soutûÏivost útvarÛ, probouzející
mentalitu podnikavosti. Souãasnû by mûla b˘t dÛslednû podﬁízena celopodnikov˘m potﬁebám a zájmÛm. Nemûlo by docházet k odstﬁediv˘m, divergentním tendencím útvarÛ, naru‰ujícím kontinuální, centrálnû usmûrÀovan˘
v˘voj celého podniku. Ve vztahu mezi decentralizací (mírou autonomie)
a centralismem by nemûlo dojít k neÏádoucímu vych˘lení na stranu centralizace provázenou ‰kodliv˘m administrováním a byrokratizací, tlumící zájem
pracovníkÛ o dûní v podniku.
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Hlavní slovo pﬁi tvorbû a transformaci organizaãní struktury má management, zejména vrcholov˘. Jeho úkolem je zabezpeãit, aby struktura byla
v souladu s podnikovou strategií a jeho vlastní struktura byla kompatibilní
s celopodnikovou organizaãní strukturou a umoÏÀovala realizaci inovaãních
cílÛ. Proto se doporuãuje sníÏit poãet organizaãních stupÀÛ managementu
(zpravidla na dva), aby byl flexibilní, jeho kontakty s útvary byly uÏ‰í a ﬁízení podniku úãinnûj‰í. 8)
Podniková kultura zaujímá mezi sloÏkami potenciálu, které v˘raznû ovlivÀují jeho iniciaãní a aktivaãní funkci, v˘znamné místo. Pﬁesahuje v‰ak rámec
potenciálu, vztahuje se k celopodnikovému systému, vypovídá o jeho kvalitû a celkové úrovni. BohuÏel, dosti ãasto b˘vá podceÀována a povaÏována na
pﬁítûÏ ãi zbyteãn˘ luxus pro podnik. Podnikovou kulturu tvoﬁí dvû relativnû
samostatné stránky – hmotná a duchovní.
K materiální v˘bavû, která má odpovídající kulturní úroveÀ a inovaãní náboj, patﬁí ‰piãková technika a technologie, progresivní materiály, v˘‰e disponibilního kapitálu a zpÛsob nakládání s ním, v˘zkum a v˘voj apod. (o nichÏ
jiÏ byla zmínka). Cel˘ soubor technick˘ch komponentÛ vypovídá o kulturní
úrovni technického prostﬁedí podniku. Patﬁí k nûmu rovnûÏ organizace, komunikace, poﬁádek, pouÏívané normy, ale i pracovní a ﬁídící pravidla a styl,
dostupnost informací, eventuálnû pruÏná pracovní doba.
Profilující úloha v kulturní úrovni podniku náleÏí sociálnímu prostﬁedí. Jeho kvalita je podmínûna existujícími vztahy, utváﬁen˘mi po vertikále (vztahy
podﬁízenosti) i v horizontální rovinû (vztahy spolupráce). Na umûní jednat
s lidmi, zejména ze strany vedení a managementu,ale i vedoucích niÏ‰ích
stupÀÛ, záleÏí, aby vztahy nemûly jen formální charakter, oslabující dûlnou
atmosféru. Proto se spolupracovníky jednají jako s partnery a dbají, aby
v podnikové praxi zakotvily zásady slu‰ného chování. Patﬁí k nim úcta k lidem, umûní jim naslouchat, do urãité míry tolerovat jejich chyby a omyly,
ohled na jejich potﬁeby a zájmy, uznání za práci. Nûkteﬁí manaÏeﬁi vûnují
zvlá‰tní pozornost osobním kontaktÛm s pracovníky i subdodavateli a uplatÀují zásadu otevﬁen˘ch dveﬁí, coÏ pﬁispívá ke vzájemné komunikaci a posiluje dÛvûru a ochotu ke spolupráci.
O kultuﬁe podniku vypovídá rovnûÏ jeho hodnotov˘ systém. V nûm vystupují do popﬁedí orientace na zákazníka, dÛraz na v˘konnost, nízké náklady,
jakost produktÛ, kvalita a operativnost servisních sluÏeb. Dále podnikové
normy, zásady a pravidla. Pﬁedev‰ím kázeÀ, zaloÏená na dobrovolnosti, pramenící z pﬁesvûdãení, Ïe vstﬁícná spolupráce vede k úspûchu, ke kvalitní práci, k vyuÏívání nápadÛ a námûtÛ, k úãinnému ﬁe‰ení rozporÛ a konfliktÛ
a i k omezování byrokracie. Akcent na kladné, pozitivnû pÛsobící normy

8)

Peters a Waterman pﬁipomínají „ParkinsonÛv zákon struktur ﬁízení: nadbyteãné úrovnû ﬁízení hlavnû poskytují zbyteãnou práci dal‰ím úrovním, aby mohli ospravedlnit svou existenci“
a Ïe „absence pﬁísnû dodrÏované hierarchie ﬁízení“ je jednou z charakteristik vynikajících spoleãností (viz citované dílo str. 247 a str. 240)
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a principy posiluje dÛvûru pracovníkÛ v podnik, hrdost na pﬁíslu‰nost k nûmu i na jeho tradice. Spokojenost pracovníkÛ je dÛleÏit˘m komponentem pomáhajícím utváﬁet proinovaãní podnikové klima a atmosféru. Podniková kultura je vlastnû svobodn˘ ukazatel úrovnû celého podniku, vãetnû jeho sloÏek
– technického, ekonomického, sociálního 9) (i etického), ekologického a organizaãního prostﬁedí (viz pﬁíloha A/V). Jejich samostatnost je relativní, Na
úroveÀ a akceschopnost podniku má podstatn˘ vliv jejich prÛnik a vzájemné
ovlivÀování.

8. 3 Komplexní systém podnikového inovaãního managementu
Úspûch podniku na trzích je podmínûn jednak jeho inovaãní schopností
vyrobit nové ãi zdokonalené produkty a jednak komerãní dovedností prosadit se pﬁi jejich prodeji. Na obû stránky zmínûného procesu má rozhodující
vliv management, kter˘ stojí pﬁed dvojjedin˘m úkolem. Za prvé – zabezpeãit rozvoj organick˘ch útvarÛ s ohledem na jejich úlohu v inovaãním procesu (viz úvaha o potenciálu). Za druhé – zajistit svÛj vlastní rozvoj – informaãní, prognostickou, rozhodovací, plánovací, organizaãní, personální,
komunikaãní, kontrolní funkci, vãetnû regulace, ﬁízení a vedení, tak, aby
vznikl komplexní systém orientovan˘ na inovace (viz pﬁíloha A/VI).
Vzájemná spjatost uveden˘ch úkolÛ je evidentní, neboÈ bez náleÏité úrovnû útvarÛ i manaÏersk˘ch funkcí, podnik není s to úspû‰nû realizovat svou inovaãní strategii. Na schopnosti managementu záleÏí, aby správnû a vãas aplikoval obecné poznatky poskytované vûdou a technikou pro potﬁeby
podniku. Malé a stﬁední podniky zpravidla nemají dostateãnû vybaven˘ potenciál a ani nedisponují prostﬁedky k zabezpeãení uveden˘ch úkolÛ v komplexnosti. Pak, podle situace, nûkteré úkony ﬁe‰í ve spolupráci se specializovanou organizací, s vûdeckotechnick˘m parkem, pomocí pracovi‰tû
transferu technologií ãi v souãinnosti s poradensk˘mi, marketingov˘mi nebo
jin˘mi firmami.
Funkce ﬁízení
Inovaãní akceschopnost managementu je podmínûna kvalitou informaãní
funkce. Její v˘kon vyÏaduje, aby byl k dispozici cel˘ soubor informací. Jsou
to pﬁedev‰ím informace pro potﬁeby vrcholového managementu, aby mohl
vytyãit pﬁitaÏlivou vizi, vypracovat inovaãní politiku i strategii, uãinit rozhodnutí a zajistit implementaci. Zahrnují informace o celém ekonomickém
ﬁetûzci od v˘zkumu po prodej. Jedná se o informace pro správné zamûﬁení

9)

J. ¤ezáã se domnívá, Ïe kultivující sociální situace, „by mûla b˘t zaloÏena na spoluproÏívání,
rezonanci, empatii, vzájemnosti, protoÏe usnadÀuje a zvy‰uje v˘kon“ .. (J. ¤ezáã, Sociální
psychologie, Paido, Brno 1998, str. 22)
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vlastního v˘zkumu a v˘voje. Za tímto úãelem se udrÏují kontakty s v˘zkumn˘mi a v˘vojov˘mi pracovi‰ti a rovnûÏ se sleduje dûní v patentové oblasti
(coÏ je dÛleÏité zejména pro malé podniky) aby získaly námûty eventuálnû
doporuãení pro zkvalitnûní inovaãní ãinnosti. Dále je tﬁeba vûdût co se dûje
u konkurence. Na jaké inovace v technické sféﬁe – radikální ãi inkrementální – se zamûﬁuje, co nového pﬁipravuje ve sluÏbách, marketingu, obchodu
apod. Tedy i v netechnické ãi sociální oblasti.
Soubor informací se ãlení na informace vnitﬁní – o vlastním podniku – o situaci v útvarech, o jejich pﬁednostech, nedostatcích, problémech, schopnosti
komunikovat a spolupracovat, coÏ má podstatn˘ vliv na implementaci inovací i vnûj‰í – o trzích, spotﬁebitelích, dodavatelích, o v˘voji v oboru, o situaci ve spoleãnosti, regionu (napﬁ. o vûdeckotechnick˘ch parcích) apod. Charakteristick˘m znakem informací by mûla b˘t hodnovûrnost a objektivita,
a jejich subjektivní zkreslování i dezinformaãní vlivy byly sníÏeny na minimum. Managementu to umoÏÀuje získat vûrn˘ obraz o zákaznících, operativnû reagovat na zmûny a ﬁe‰it problémy. Pﬁitom sniÏuje riziko pﬁi jejich
zvládání na pﬁijatelnou míru a maximalizuje pﬁíleÏitosti.
Informaãní funkce rovnûÏ zabezpeãuje, aby podnikové útvary mûly k dispozici adekvátní informace pro svou ãinnost i kooperaci a mohly se zhostit
inovaãních úkolÛ.
Kvalitní informace jsou nezbytné i pro prognostickou ãinnost. ·ir‰í pojetí
prognózy zahrnuje vizi, podnikovou politiku i strategii. UÏ‰í pak z tûchto dokumentÛ vychází, z ãasového hlediska je specifikuje a aplikuje na jednotlivé
útvary. Anal˘za jejich stavu je dÛleÏitá pro tvorbu celopodnikové prognózy
i pro její promítnutí do ãinnosti útvarÛ. K tomuto úãelu slouÏí celá ﬁada metod. Napﬁíklad expertizní (delfská, brainstorming, metoda her), formální
(metoda extrapolace, morfologická, stromu v˘znamnosti), heuristické, intuitivní apod. Pro práci na prognóze jsou potﬁebné odborné znalosti a prostﬁedky (aparát, poãítaãová a informaãní v˘bava apod.). Mal˘ podnik je postrádá a proto se obrací nejãastûji na poradenskou firmu. Je v‰ak nutná jeho
aktivní spolupráce, spoãívající v zadání, kontrole v˘sledkÛ, korigování postupu a v rozhodnutí, zda návrh prognózy pﬁijmout a vyuÏít.
Rozhodování 10) o prognóze i o ﬁízení inovaãního procesu vyÏaduje téÏ
adekvátní informace. Rozhodování se uskuteãÀuje v rovinû strategické (viz
úvaha o strategii) a taktické. Do oblastí taktického rozhodování (i operativního a taktického ﬁízení) spadá konkretizace postupu pﬁi realizaci strategie
v jednotliv˘ch oblastech v daném ãasovém období. Dbá, aby celopodnikové
inovaãní cíle byly úãelnû aplikovány na podmínky útvarÛ a aby vazby mezi
nimi umoÏÀovaly implementaci zámûrÛ. Zabezpeãuje tudíÏ plynul˘ chod
podniku. Útvary vede k tomu, aby vãas reagovaly na zmûny, pﬁijímá opatﬁení k efektivnímu ﬁe‰ení problémÛ a nápravû nedostatkÛ, aby si sloÏky i pracovníci vycházeli vstﬁíc a jejich spolupráce byla úãelná.
10)

Rozhodování b˘vá chybnû ztotoÏÀováno s celopodnikov˘m systémem ﬁízení
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Na rozhodování má podstatn˘ vliv o jaké inovace – radikální ãi implementaãní se jedná. Pﬁi v˘robkov˘ch inovacích (zejména radikálních), které tvoﬁí páteﬁ inovaãního úsilí ve vût‰inû prÛmyslov˘ch podnikÛ, je nezbytné v návaznosti zvládnout celé spektrum inovaãních aktivit
(komponentÛ), podmiÀujících kvalitu inovovaného v˘robku (produktu)
v celku.
Jedná se o surovinovou a materiální sloÏku a její fyzikální, chemické
event. biologické i dal‰í vlastnosti, o technologickou a technickou komponentu vãetnû strojového parku a zaﬁízení, o zabezpeãení procesu po stránce energetické i o potﬁebn˘ poãet a kvalifikaci zamûstnancÛ. Cel˘ soubor
komponentÛ dotváﬁí a na jeho efektivitu a komplexní implementaci má dominantní, iniciaãní a invenãní vliv úroveÀ organizace a ﬁízení. Jeho úkolem
je zajistit, aby jednotlivé komponenty byly pﬁi inovování v˘robku uplatnûny v potﬁebné kvalitû i kvantitû a rovnûÏ dbá, aby vztahy mezi nimi odpovídaly inovaãnímu zámûru a umoÏÀovaly jeho realizaci. V modifikované
podobû lze uvedené schéma aplikovat pﬁi inovacích napﬁ. sluÏeb, marketingu apod.
K základním funkcím podnikového ﬁízení náleÏí plánování. Z teorie
i praxe ﬁízení je známo, Ïe správnû sestaven˘ celopodnikov˘ plán, vãetnû
dílãích plánÛ útvarÛ, poãítá s rizikem a vytváﬁí podmínky pro jeho eliminaci, ãi alespoÀ sníÏení. Pﬁi vypracovávání plánu se pﬁihlíÏí k neúplné znalosti pﬁedpokladÛ, moÏností i v˘vojov˘ch tendencí. Proto je plán pravidelnû vyhodnocován, korigován a doplÀován. NepovaÏuje se za nemûnné
dogma, omezující aktivitu sloÏek, ale spí‰e za „orientaãní smûrník“, pomáhající regulovat jejich aktivitu k vytãen˘m cílÛm. Pro potﬁeby této
i ostatních funkcí ﬁízení se soustavnû monitoruje dûní na trzích, chování
konkurence, zmûny v ostatních oblastech (zejména ve v˘zkumu a v˘voji,
ve sluÏbách, marketingu atd.). Pro kvalitu celopodnikového plánu je velice dÛleÏité, aby jeho poÏadavky byly adekvátnû promítnuty do plánÛ
sloÏek a tyto plány byly s celopodnikov˘m plánem kompatibilní, vzájemnû si neodporovaly a úãelnû na sebe navazovaly. Plnûní plánu se prÛbûÏnû
kontroluje a vyhodnocuje dle stanoven˘ch kritérií, pﬁedev‰ím z hlediska
inovací.
Komunikace, její kvalita a operaãní schopnost podstatnû ovlivÀuje úãinnost ﬁízení. Pﬁedstavuje vlastnû jak˘si informaãní svorník v‰ech funkcí. Je dÛleÏit˘m prostﬁedkem, kter˘ slouÏí k obstarávání informací pro potﬁebu vrcholového vedení i vedoucích útvarÛ a souãasnû usnadÀuje managementu
postup pﬁi poskytování nutn˘ch informací útvarÛm i jejich ﬁízení. Dûje se tak
pomocí moderních informaãních a komunikaãních technologií – pilotních
testÛ, moderní teorie pravdûpodobnosti, teorie prahového jevu ãi tzv. „benchmarkingu“ 11).

11)

ZpÛsob uãit se od nejlep‰ích na základû porovnávání v˘robkÛ, sluÏeb i postupÛ s vedoucími
podniky v oboru.
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Úãinná komunikace je základní podmínkou efektivní spolupráce na v‰ech
úrovních. Úspû‰ní manaÏeﬁi se jí nejen nevyh˘bají, ale dbají na její prohlubování pomocí osobních kontaktÛ a na to, aby se slova nerozcházela s ãiny.
UpevÀuje to vzájemné vztahy a vedení. Neformální pﬁístup ke spolupracovníkÛm, umoÏÀuje hloubûji proniknout k jejich názorÛm, seznámit se s problémy, které je tíÏí a komplikují jejich pracovní úsilí.
Organizaãní funkce pﬁedstavuje jednak míru uspoﬁádání podnikového
systému (viz úvaha o organizaãní struktuﬁe) a jednak organizaãní schopnost
managementu toto uspoﬁádání uskuteãnit a dÛslednû usmûrÀovat a koordinovat ãinnost sloÏek k realizaci cílÛ. Mimoﬁádnû v˘znamná je úloha organizace pﬁi zaji‰Èování manaÏersk˘ch funkcí. Velmi záleÏí na tom, zda management dokáÏe operativnû reagovat na zmûny a zhostit se své organizaãní role.
OpoÏìuje-li se stav organizaãní struktury za inovaãními potﬁebami, je nutno
provést její korekci. Zásah by mûl b˘t proveden citlivû, aby její pozitivní v˘voj nebyl ochromen. Dbá se na zabezpeãení úãelné diferenciace v dûlbû práce mezi útvary a i integrace, umoÏÀující komplexní ﬁízení podniku. Management se pﬁitom opírá o poznatky a doporuãení organizaãní teorie a praxe a to
jak pﬁi urãování obsahové náplnû útvarÛ, pﬁi volbû tvaru struktury (‰tábní, liniová, kombinovaná) i jejího typu (centralizace ãi decentralizace, poãet ﬁídících stupÀÛ), tak i pﬁi vymezování jejich pravomoci, odpovûdnosti i míry samostatnosti. RÛzná organizaãní schémata (funkcionální, v˘robková,
maticová apod.) a organizaãní ﬁády umoÏÀují specifikovat organizaãní strukturu podniku podle strategick˘ch zámûrÛ. V souãasnosti se doporuãují rÛzné pﬁístupy, napﬁ. reegineering, (jeÏ mají pﬁispût k lep‰í integraci ﬁídících procesÛ) ãi tzv. strategické aliance (ke zlep‰ení pozice na trzích a pro vût‰í
moÏnost pﬁi inovacích) i vyuÏívání pruÏn˘ch autonomních jednotek uvnitﬁ
podniku k tzv. vnitropodnikatelství.
Inovaãní schopnost podniku vãetnû jeho útvarÛ je v rozhodující míﬁe podmínûna kvalitou lidsk˘ch zdrojÛ, které má management k dispozici. Styl práce s personálem, v˘bûr, rozmisÈování, hodnocení, odmûÀování pracovníkÛ i jejich vedení zaujímá v manaÏersk˘ch funkcích pﬁední místo. Anal˘za
personálního stavu by mûla b˘t nutnou souãástí anal˘zy podnikov˘ch zdrojov˘ch moÏností. Na ni navazuje rozvaha o potﬁebách pracovníkÛ podle profesí,
kvalifikace, útvarÛ i ãasu. Pﬁi v˘bûru a rozmisÈování pracovníkÛ (podle plánu
a stanoven˘ch kritérií) se klade dÛraz na kvalifikaci a vlastnosti jako je schopnost ke spolupráci, zájem o nové vûci, snaha uãit se, ochota pﬁekonávat potíÏe,
pomáhat druh˘m, slu‰nû se chovat a jednat, eventuálnû dal‰í, potﬁebné k úspû‰nému v˘konu profese. Péãe o lidské zdroje je svûﬁena buì speciálnímu
útvaru s odpovídající v˘bavou (ve vût‰ích podnicích) nebo nûkterému funkcionáﬁi (námûstek, vedoucí PAM). Efektivní vyuÏívání sil a schopností pracovníkÛ k dosaÏení úspûchu je podmínûno systémem jejich hodnocení a odmûÀování, kvalitou sociálního prostﬁedí v podniku i umûním managementu správnû
je vést (viz úvaha o sociální sloÏce potenciálu a o vedení).
Kontrola se uvádí jako poslední ãlánek ﬁídícího ﬁetûzce. Av‰ak úãinnou
kontrolou jedna fáze v˘robního kolobûhu sice konãí, ale nová zaãíná.
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Poznatky z kontroly pak slouÏí ke korekci plánÛ, k odstraÀování nedostatkÛ
v technickém zaﬁízení, v organizaci práci ãi ke zlep‰ení marketingu i obchodní pozice na trzích apod. Úkolem kontroly je zjistit co nejdﬁíve a nejpﬁesnûji chyby, nedostatky i odchylky mezi inovaãním zámûrem a jeho uskuteãÀováním. Anal˘za tûchto zmûn umoÏÀuje managementu pﬁijmout
opatﬁení k nápravû. Hodnocení odchylek se zpravidla provádí podle pﬁedem
stanoven˘ch kritérií, v nichÏ se klade dÛraz na kvalitu a jakost.
Kontrolní procesy se ãlení podle obsahové náplnû (v˘zkum, v˘voj, provoz,
prodej, expedice, servis i funkce ﬁízení) úrovnû ﬁízení (strategické, operaãní
i taktické postupy) i charakteru provádûní (pravidelné, nepravidelné, interní, externí, preventivní, prÛbûÏné a následné kontroly). Kontrola se podﬁizuje strategick˘m cílÛm a dbá se, aby byla dÛsledná, efektivní a hospodárná.
Pﬁi zvy‰ování úãinnosti kontroly se v souãasnosti klade dÛraz na sebekontrolu, provádûnou jak útvary, tak jednotliv˘mi pracovníky. PovaÏuje se za v˘znamnou sloÏku „vnitropodnikatelství“, pomáhající zvy‰ovat kvalitu v˘robkÛ, sniÏovat poãet zmetkÛ, sniÏovat náklady a zlep‰ovat organizaci práce.
RovnûÏ i jiné formy spoluúãasti (participace) zamûstnancÛ, poãítaãová podpora i metody porovnávání a rychlé reakce (monitoring) pomáhají zefektivnit kontrolní proces.

8. 4 Regulace, ﬁízení, vedení 12)
DÛleÏitou vlastností podniku jako kaÏdého sloÏitého systému je schopnost
reagovat na vnûj‰í a vnitﬁní vlivy a usmûrÀovat zmûny, které je provází, z hlediska sv˘ch zájmÛ a potﬁeb. UsmûrÀování zmûn je nároãn˘m dynamick˘m
procesem, podmínûn˘m charakterem podniku. Realizuje se pomocí regulace, ﬁízení a vedení, které patﬁí k základním sloÏkám managementu.
Regulace 13), usmûrÀující procesy v podniku se uskuteãÀuje prostﬁednictvím lidské ãinnosti. Determinuje chování pracovníkÛ ve v‰ech sloÏkách –
od v˘voje, v˘roby po prodej – aby podnik jako celek dobﬁe fungoval. Praxe
si vynutila vytvoﬁení celé soustavy regulaãních instrumentÛ a prostﬁedkÛ.
Technick˘ch, podle charakteru podniku i chemick˘ch ãi biologick˘ch, organizaãních, ekonomick˘ch a sociálních eventuálnû dal‰ích. Patﬁí k nim rovnûÏ
pﬁíslu‰né normy a závazná pravidla. Klade-li se dÛraz na inovace, nab˘vají
na váze ‰piãkové, progresivní instrumenty (robotické, mikroelektronické,
mechatronické, poãítaãové ãi telemetrické prvky apod.). Pﬁi pouÏívání

12)

Anal˘ze tûchto kategorií, jejich obsahu, vzájemné podmínûnosti i úloze v systému managementu se dosud nevûnuje náleÏitá pozornost (Podrobnûji viz citovaná práce M. Pittnera a P.
·vejdy, str. 30 – 54).

13)

Nikoliv regulace v technick˘ch a technologick˘ch procesech, které probíhají bez pﬁímé úãasti
ãlovûka.
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jak˘chkoliv instrumentÛ je tﬁeba poãítat s tím, Ïe kromû pozitivních aspektÛ, umoÏÀujících regulovat ãinnost Ïádoucím smûrem, se projevují i vlivy
opaãné, oslabující regulaãní efekt.
Na úãinnost regulaãních procesÛ má zásadní vliv kvalita norem i závazn˘ch
pravidel. Jedná se o soustavu norem – technick˘ch, právních, ekonomick˘ch,
politick˘ch, organizaãních, morálních, axiologick˘ch, ekologick˘ch i náboÏensk˘ch. âlení se na vnitropodnikové a mimopodnikové (státní, mezistátní,
zejména EU atd.). Oficiálnû vyhlá‰ené normy pÛsobí vÛãi podniku a jeho
útvarÛm jako objektivní faktor, svého druhu „sociální automat“. Podle jejich
kvality mají buì pozitivní, stimulující vliv nebo mohou regulaãní vliv oslabovat a pÛsobit proti zámûrÛm vedení podniku.
Regulaãní vliv norem je úãinn˘, odpovídá-li jejich obsah tendencím inovaãního v˘voje, zamûstnanci podniku je akceptují, protoÏe je povaÏují za
úãelné, potﬁebné a ve své ãinnosti je dobrovolnû uplatÀují. Velice tudíÏ záleÏí na pﬁíslu‰n˘ch ﬁídících úrovních – státu a jeho orgánech (vládû, rezortech), aby jimi vyhlá‰ená inovaãní politika a strategie nezÛstala pouh˘m administrativním aktem, ale dÛslednû se naplÀovala. Znamená to napﬁ. aby
dotace do vûdy a v˘zkumu se dlouhodobû neopoÏìovaly za vyspûl˘mi zemûmi, daÀová a úvûrová politika podnûcovala inovaãní podnikání (zejména mal˘ch a stﬁedních firem), úãinnûji podporovala vytváﬁení VTP, spin-off
firem i vyuÏívání transferu technologií apod. RovnûÏ státní normativní akty – právní, technické i jiné státní normy (napﬁ. pro bezpeãnost práce, pro
pﬁijímání a propou‰tûní zamûstnancÛ, pro dopravu, ekologii atd.) – ale
i pﬁebírání norem EU se provádûlo citlivû z hlediska na‰ich potﬁeb a pﬁispívalo k inovaãnímu podnikání.
Úloha podnikového vedení pﬁi zabezpeãování kvality regulaãního procesu
je nenahraditelná. Spoãívá jednak ve schopnosti adaptovat obecné normy
(státní i mezinárodní) na podmínky podniku vãetnû smûrnic pro jejich uplatÀování a jednak ve vytváﬁení norem vlastních, odpovídajících charakteru
podniku – norem, které se vztahují ke kázni, poﬁádku, dodrÏování pracovních, technologick˘ch i organizaãních postupÛ, pravidel dodrÏování pracovní doby, zásad odmûÀování, slu‰ného chování, péãe o zamûstnance, ale i principÛ, podnûcujících zájem pracovníkÛ o dûní v podniku.
Kromû norem oficiálních ovlivÀují dûní v podniku i normy neoficiální, jako jsou rÛzné zvyky, tradice profesí, pracovních a zájmov˘ch skupin. Síla jejich regulaãního pÛsobení, aÈ v pozitivním ãi negativním smyslu, mÛÏe b˘t
vût‰í neÏ oficiálních norem, podle míry ztotoÏnûní se s nimi.
Na vztah pracovníkÛ k podniku a na jejich chování mají nezanedbateln˘
regulaãní vliv (ãasto nedoceÀovan˘) i faktory nenormativní – vize, cíle, hodnoty, ale i podniková znaãka a logo. Jejich akceptování posiluje hrdost na pﬁíslu‰nost k podniku i ochotu pracovníkÛ angaÏovat se v jeho zájmu.
Pﬁi nedodrÏování norem ãi lpûní na zastarávajících normách, ale i jin˘ch
faktorech, které stojí v cestû aktivní inovaãní politice, je nezbytné sáhnout
k sankcím. Sankce by mûly b˘t odstupÀovány podle míry zavinûní a zpÛsobené ‰kody. Od nejniÏ‰ích – napomenutí, v˘tka, odnímání urãit˘ch v˘hod, po
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nejvy‰‰í – propu‰tûní z práce. Pﬁi pouÏití sankce by mûlo b˘t obûma stranám
zﬁejmé, Ïe se nejedná o mstu, ale Ïe jejím smyslem je náprava nedostatkÛ.
Motivaãní vliv sankce by nemûl b˘t tudíÏ podceÀován, ale ani pﬁeceÀován.
Cel˘ soubor norem i nenormativních faktorÛ je v˘znamnou sloÏkou podnikové kultury a souãasnû podstatnû ovlivÀuje utváﬁení podnikového klimatu.
Rozvoj v˘roby a potﬁeba úãinnû usmûrÀovat procesy, které se pomocí dosavadních regulaãních prostﬁedkÛ nedokázaly zvládnout a i proto, Ïe se ‰íﬁí jevy,
které ohroÏovaly a ohroÏují Ïivoty lidí v cel˘ch regionech, si vynutila hledání
efektivnûj‰ích prostﬁedkÛ. V˘voj tudíÏ zákonitû vedl ke vzniku ﬁízení.
¤ízení 14) (jakoÏ i regulace uskuteãÀovaná prostﬁednictvím ãlovûka) je
zvlá‰tním druhem lidské ãinnosti a zároveÀ specifick˘m vztahem. Vlastnû je
vy‰‰ím typem usmûrÀování procesÛ. Regulace je jeho souãástí – rodov˘m
znakem. Úkolem regulace je udrÏovat chod systémÛ, procesy a ãinnost v nich
probíhající v urãit˘ch mezích a dbát, aby nebyly pﬁekroãeny stanovené parametry. ¤ízení si klade nároãnûj‰í cíle, smûﬁující k tvorbû nov˘ch v˘robkÛ nebo ke zlep‰ování kvality stávajících. K tomu úãelu volí adekvátní prostﬁedky
a podle potﬁeby inovuje strojní zaﬁízení, organizaci práce, servisní sluÏby,
apod. ¤ízení proto nelze redukovat na regulaci, neboÈ jeho úloha i úroveÀ
pﬁesahuje funkci i moÏnosti regulace. Podstata ﬁízení je tudíÏ dÛslednû inovaãní. Kromû toho tvoﬁivá, progresivní a inovaãní stránka ﬁízení byla a vÏdy
zÛstane doménou ãlovûka, kter˘ pﬁi vytváﬁení sloÏit˘ch umûl˘ch systémÛ je
nucen zabezpeãit i jejich adekvátní regulaãní funkci.
Moderní podnik je sloÏit˘ systém. Jeho komponenty jsou rÛzné útvary,
sloÏky, procesy a vztahy. Úkolem ﬁízení je vytvoﬁit podmínky a pﬁedpoklady,
aby tento systém byl v souladu s charakterem a cíli podniku komplexní a mohl správnû fungovat. Uskuteãnûní úkolu, kter˘ se ãlení do ﬁady dílãích úkolÛ
se zabezpeãuje pomocí systémotvorné funkce. Zahrnuje vytvoﬁení potﬁebn˘ch podmínek a pﬁedpokladÛ – materiálních, technick˘ch, ekonomick˘ch,
organizaãních, administrativních, personálních eventuálnû dal‰ích pro:
– vypracování vize, inovaãní politiky a strategie
– vybudování inovaãního potenciálu v poÏadovaném rozsahu, kvalitû i tvorbu podnikové inovaãní kultury
– vybudování organizaãní struktury podniku, jeho útvarÛ i ﬁídícího systému
– vybudování, eventuálnû korigování podnikové normativní základny vãetnû odpovídajících instrumentÛ, vykonávajících regulaãní funkci
– realizaci funkcí managementu v poÏadované komplexnosti.
Vykonávání systémotvorné funkce je nutno orientovat tak, aby budovan˘
potenciál, struktura, regulaãní i ﬁídící funkce byly kompatibilní s inovaãními
zámûry podniku. Splnûní uvedené funkce umoÏÀuje nástup dal‰í fáze, smûﬁující k implementaci inovaãní strategie. K tomuto úãelu se vyuÏívají
poznatky a zku‰enosti pﬁedních svûtov˘ch podnikÛ (pﬁípadové studie)
14)

Mylnû b˘vá ztotoÏÀováno s komplexním systémem managementu
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i z rÛzn˘ch prÛzkumÛ a anal˘z, aby se nalezly vhodné postupy a metody. Jejich zefektivnûní umoÏÀují poãítaãe, moderní informaãní, telekomunikaãní
i dal‰í technologie. Mezi metodami, které se touto problematikou zab˘vají,
je u nás nejznámûj‰í Tvorba a realizace inovaãních zadání (TRIZ) 15).
Metoda TRIZ s poãítaãovou podporou se nejlépe uplatÀuje v pﬁedkonstrukãní etapû inÏen˘rské práce, neboÈ v této fázi se rozhoduje o konkurenãní síle inovovaného v˘robku ãi procesu a zakládají se úspûchy k prosperitû
podniku. Metoda TRIZ se opírá o anal˘zu patentÛ, umoÏÀující odhalit rozpory (technické, fyzikální, event. dal‰í) a doporuãit úãinné formy jejich ﬁe‰ení. Metoda TRIZ se opírá o dva základní pﬁístupy. Jednak o funkãnû nákladovou anal˘zu (FNA), která pomáhá odpovûdût na otázku co a proã se má
v systému inovovat a jednak o algoritmus ﬁe‰ení inovaãních zadání, ukazující jak se vypoﬁádat s doporuãením FNA.
O úspû‰ném zvládnutí nastínûn˘ch úkolÛ, orientovan˘ch na realizaci inovaãní strategie, rozhoduje kvalita a úroveÀ (znalostí, zku‰eností apod.) personálu podniku – vedení a managementu, vedoucích jednotek i ﬁadov˘ch
pracovníkÛ. Schopnost managementu stmelit zamûstnance v dûln˘ kolektiv
a jeho umûní moudﬁe je vést má dominantní vliv na dosaÏení vytãen˘ch cílÛ.
Vedení je organickou souãástí, ale i nejdÛleÏitûj‰í sloÏkou systému podnikového managementu.
V odborné literatuﬁe se jiÏ roz‰íﬁilo poznání, Ïe lidé (pracovníci, zamûstnanci) se neﬁídí, ale jsou vedeni. To znamená, Ïe se s nimi nezachází jako
s inertními, laxními komponenty v˘roby, jako s loutkami, ale osobnostmi,
které mají své zájmy a potﬁeby. BohuÏel toto poznání se dosud v podnikové praxi i v ﬁízení uplatÀuje v omezeném rozsahu. Platí to nejen o vedoucích rÛzn˘ch stupÀÛ ﬁízení, ale o celém podniku, poãínaje vztahy mezi vlastníky podnikÛ a vrcholov˘m ﬁízením (top management, ﬁeditelé, námûstci)
i zpÛsobech jejich jednání, po mistry a vedoucí t˘mÛ. Aktuálním se poÏadavek o osvojení teorie podnikání i progresivních principÛ ﬁízení stává zejména v souãasnosti, neboÈ narostl poãet podnikÛ (zejména mal˘ch), jejichÏ
vlastníci mají ãasto zkreslené pﬁedstavy o podnikání a ﬁízení. Za ideální lze
povaÏovat stav, kdy vlastník (ãi správní rada, vykonávající jeho funkci) disponuje potﬁebn˘mi odborn˘mi znalostmi a zku‰enostmi z oboru podnikání. Pak se zpravidla radí s managementem, bere zﬁetel na jeho doporuãení
a poÏadavky vlastníka b˘vají umûﬁené a opodstatnûné. Av‰ak má-li nedostateãné pﬁedstavy o moÏnostech podniku a vÛãi managementu a osazenstvu uplatÀuje aristokratick˘, tzn., panovaãn˘, nehumánní zpÛsob jednání,
potom jeho vliv na dûní v podniku mÛÏe b˘t negativní a dostat se do rozporu s jeho vlastním zájmem, aby podnik prosperoval. Konkrétnû se to mÛÏe projevit napﬁ. tak, Ïe neochota vlastníka investovat do inovací (vãetnû
v˘zkumu a v˘voje) a podstoupit urãité riziko s tím spojené, mÛÏe vést ke

15)

Podrobnûji viz Základy inovaãního podnikání, Pavel ·vejda a kol., AIP âR, Praha 2002, str.
133 – 137
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ztrátû pozice na trhu. A naopak stejn˘ dÛsledek mÛÏe mít jeho pﬁíli‰n˘ tlak
na management, aby nezodpovûdnû riskoval.
Za nejvhodnûj‰í lze tudíÏ povaÏovat vztah vlastníka vÛãi managementu,
kdy se vlastník seznamuje s anal˘zou situace ve které se podnik nachází
a s doporuãeními managementu. UmoÏÀuje mu to ujasnit si popﬁípadû korigovat své pﬁedstavy a poÏadavky, které pak uplatÀuje pﬁi koncipování vize,
inovaãní politiky i strategie a starost o operativní ﬁízení podniku ponechává
zcela v pravomoci managementu.
Podstata ﬁídícího vztahu se utváﬁí po celé ﬁídící ose jako vztah nadﬁízenosti a podﬁízenosti. Schopnost zvládnout dvojjedinou úlohu – b˘t souãasnû nadﬁízen˘m (tzn. subjektem ﬁízení vÛãi niÏ‰ím sloÏkám), ale i podﬁízen˘m (tedy objektem ﬁízení) – patﬁí k manaÏerskému mistrovství. Jedná se
o obtíÏn˘, sloÏit˘ úkol, a ne vÏdy se daﬁí úspû‰nû jej zvládnout, neboÈ pozice obou stran ve vztahu není stejná, a i z osobnostního hlediska mezi mini
existují nemalé rozdíly. T˘kají se typu osobnosti, znalostí, zku‰eností, morálního profilu, pojetí autority (i zpÛsobu jejího uplatÀování), schopnosti
respektovat pﬁi jednání individualitu podﬁízeného, citlivû modifikovat jeho
neÏádoucí chování, umûní vcítit se do jeho pocitÛ, které mÛÏe vyvolat jednání vedoucího i jeho styl vedení. Nûkteﬁí vedoucí se dokáÏí lépe vyrovnat
s pozicí podﬁízeného a obtíÏnû zvládají úlohu nadﬁízeného a naopak. Vzniklá nerovnováha má pak dopad na chování jejich podﬁízen˘ch, z nichÏ nûkteﬁí se snaÏí ke ‰kodû vûci tûÏit.
DokáÏí-li manaÏeﬁi b˘t pro podﬁízené pﬁíkladem a jednat s nimi jako se
spolupracovníky a partnery, tzn. Ïe nezneuÏívají svou ekonomickou moc a na
místo rÛzn˘ch forem nátlaku i donucení se zamûﬁují na získání jejich dobrovolné úãasti, na dohodu a souhlas (konsens) s provádûn˘mi opatﬁeními, potom se takov˘ zpÛsob ﬁízení realizuje jako vedení v pravém smyslu.
¤ídící vztah se uskuteãÀuje jak po vertikále (shora dolÛ), tak v horizontální rovinû, uvnitﬁ podniku i mimo nûj. Jeho podstatou je spolupráce mezi
zamûstnanci a útvary i mezi kooperujícími podniky, dodavateli, obchodními,
poradensk˘mi firmami. Tento vztah není zaloÏen na podﬁízenosti, ale má
partnersk˘ charakter. Pozice úãastníkÛ je rovnocenná. Obû strany, zejména
silnûj‰í z partnerÛ by mûl prokázat, Ïe mu na spolupráci záleÏí, aby nedo‰lo
k jejímu naru‰ení, které by oslabilo vzájemnou dÛvûru a pevnost partnerského vztahu. Uvedená zásada nab˘vá na v˘znamu, kdyÏ se v podniku pﬁipravují inovaãní opatﬁení, jejichÏ realizace vyÏaduje, aby útvary projevily
vût‰í ochotu ke spolupráci. Jednou z cest, která k tomu smûﬁuje, je podpora
soutûÏivosti mezi útvary a „vnitropodnikatelství“. Na managament a vedoucí 16) jsou kladeny zv˘‰ené nároky, aby dokázali jednak podnítit zájem pracovníkÛ o podnikavost a pﬁesvûdãit je, Ïe tento druh aktivity je pro v‰echny

16)

„Efektivní vedoucí musí b˘t mistrem dvou koncÛ spektra: my‰lenek na nejvy‰‰í úrovni abstrakce a ãinnosti na úrovni tûch nejv‰ednûj‰ích detailÛ.: (T. J. Peters, R. H. Waterman Jr., viz
citované dílo, str. 262)
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v˘hodn˘, a jednak je dokázali nadchnout pro spolupráci, která je oboustrannû prospû‰ná a proto si vycházeli vstﬁíc. K tomuto úãelu slouÏí celá paleta forem, zejména odmûny (finanãní a dal‰í), aby pro zamûstnance bylo zcela evidentní, Ïe vynaloÏené úsilí se vyplácí.
Zku‰en˘ management se opírá hlavnû o takové formy vedení, které rozvíjí aktivitu a iniciativu vedoucích útvarÛ i provozních pracovníkÛ. Zv˘‰enou
péãi vûnuje zejména pracovníkÛm, kteﬁí mají odborné znalosti i bohaté zku‰enosti z provozu a bez nichÏ by prosperita podniku nebyla moÏná. Formy
stimulace a motivování pracovníkÛ patﬁí k nejdÛleÏitûj‰ím nástrojÛm, pomocí nichÏ se vedení uskuteãÀuje. Podle toho, na jaké formy a instrumenty klade management dÛraz, se konkrétnû projevuje jeho vztah k zamûstnancÛm
a ti si z nûho odvozují, jak si jich váÏí a oceÀuje jejich práci pro podnik.
Regulace, ﬁízení i vedení (jak bylo uvedeno) tvoﬁí organické souãásti systému managementu, jeho tﬁi relativnû samostatné úrovnû. Bez jejich adekvátní úlohy, má-li podnik dobﬁe fungovat, se nemÛÏe obejít. Jejich úãinnost spoãívá jak v jejich relativní samostatnosti, ale hlavnû v odpovídající kvalitû,
vzájemné podmínûnosti, vyváÏenosti a sladûnosti.
SloÏitost managementu jako komplexního systému spoãívá ve vzájemné
provázanosti a návaznosti jeho úrovní – regulace, ﬁízení, vedení i funkcí – informatiky, prognostiky, rozhodovací, organizaãní, plánovací ãinnosti, práce
s lidsk˘mi zdroji, komunikace i kontroly.
Invenãní a inovaãní schopnost managementu patﬁí k podstatû jeho mistrovství a umûní. Má rozhodující vliv na styl vedení, kter˘ praktikuje i na utváﬁení podnikového systému (vãetnû ﬁízení), aby odpovídal charakteru podniku a umoÏÀoval implementaci inovaãní strategie.
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9.
MARKETING

INOVACÍ

9. 1 Podstata marketingu inovací
Zku‰enosti Asociace inovaãního podnikání âR, získané v rámci soutûÏe
o Cenu Inovace roku, ukazují, Ïe k nejslab‰ím ãlánkÛm inovaãního procesu
patﬁí komercializace v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje. Tato ãinnost je ãasto doﬁe‰ena aÏ do fáze v˘roby prototypu nebo poloprovozu, ale neuspokojivou zÛstává
otázka urychleného zavedení tûchto v˘sledkÛ na trh nebo do praxe. Jednou
z hlavních pﬁíãin tohoto stavu je nedostateãn˘ marketingov˘ pﬁístup k inovaãnímu procesu, kter˘ by se mûl projevit nejenom pﬁi vlastní komercializací vûdeckov˘zkumn˘ch poznatkÛ, ale i ve v‰ech fázích tohoto procesu. Pokud by se
v kterékoliv fázi inovaãního procesu ukázalo, Ïe ﬁe‰en˘ úkol nemá ‰anci na realizaci v praxi, mûlo by dojít k pozastavení jeho dal‰ího ﬁe‰ení.
Z Manuálu Frascati (1997) vypl˘vá, Ïe inovace v podobû nového nebo podstatnû zdokonaleného produktu (v˘robku, technologie nebo sluÏby) efektivnû umístûného na trhu jsou v˘sledkem série vûdeck˘ch, technick˘ch, organizaãních, finanãních, obchodních i jin˘ch ãinností. Mezi tyto ãinnosti patﬁí
i v˘zkum a v˘voj. Tuto sérii jednotliv˘ch ãinností jejímÏ zavr‰ením jsou inovace, mÛÏeme oznaãit jako inovaãní proces. Inovace tedy mohou b˘t jednak
zavr‰ením inovaãního procesu, obsahujícího v˘zkum a v˘voj, mohou ale b˘t
i v˘sledkem jin˘ch ãinností, které jako v˘zkum a v˘voj oznaãit nelze. Vztah
termínÛ „v˘zkum, v˘voj a inovace“ dokumentuje následující obrázek.
Obr..1 Vztah v˘zkumu, v˘voje a inovací

V˘zkum a v˘voj bez inovaãního v˘stupu
V˘zkum a v˘voj s inovaãním v˘stupem
Inovace (v˘robkové a procesní)
bez podílu v˘zkumu a v˘voje
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Z obrázku vypl˘vá, Ïe mohou existovat v˘zkumné a v˘vojové aktivity,
které jsou buì z rÛzn˘ch dÛvodÛ pﬁeru‰eny nebo si ani nekladly za cíl vyústit v inovace (to platí napﬁ. pro projekty základního v˘zkumu). Centrální ãást obrázku zaujímají inovace, kter˘m pﬁedcházely v˘zkumné a v˘vojové aktivity. Koneãnû existují inovace , kter˘m nutnû nemusí pﬁedcházet
v˘zkum a v˘voj, ale jiné formy „tvÛrãí aktivity“, jak o tom hovoﬁí F. Valenta (1969) napﬁ. v podobû urãitého jednotlivce, kter˘ je schopen si pﬁedstavit, resp. uskuteãnit jinou organizaci vnitﬁní struktury v˘robního organizmu.
Lineární model inovaãního procesu
AÏ do poãátku devadesát˘ch let pﬁevaÏovala pﬁedstava o organizaci inovaãního procesu v podobû, zakotvené v Manuálu Frascati. B˘vá oznaãována
jako lineární model inovaãního procesu. Jeho podstata spoãívá v tom, Ïe na
exploraãní ãást inovaãního procesu na základû jednostranného transferu
znalostí navazuje jeho exploataãní ãást v podobû trÏního nebo v˘robního
zhodnocení inovace. Inovaãní proces podle této pﬁedstavy probíhá podle
schématu: v˘zkum – v˘voj – v˘roba – uÏití.
V praxi probíhá inovaãní proces podle tohoto modelu tím zpÛsobem, Ïe
jsou postupnû realizovány a uzavﬁeny jeho jednotlivé ãásti, za které zodpovídají jednotlivé podnikové útvary (v˘zkum, aplikovan˘ v˘zkum, v˘voj, pﬁíprava v˘roby atd.), aÏ je u v˘robkov˘ch inovací v˘robek pﬁedán do v˘robního úseku a marketingov˘m oddûlením se zaji‰Èuje jeho uvedení na trh
a prodej. Jak uvádí Gerybadze (2004), s lineárním modelem je moÏné se setkat i v souãasnosti pﬁedev‰ím u invenãnû nároãn˘ch oborÛ, jako je farmaceutick˘ nebo automobilov˘ prÛmysl nebo u podnikÛ, které dávají pﬁednost
podrobnû rozpracovan˘m a dlouhodobû pouÏívan˘m postupÛm.
¤etûzovit˘ model inovaãního procesu (Chain-Link-Model)
V prÛbûhu osmdesát˘ch a devadesát˘ch let minulého století bylo podniknuto mnoho pokusÛ sestavit takové modely, které by umoÏnily vysvûtlit zpÛsoby, kter˘mi vznikají inovace ve firmách a vysvûtlit, jak je tento proces
ovlivnûn dûním mimo firmu. Nejroz‰íﬁenûj‰ím modelem zamûﬁen˘m tímto
smûrem je KlinÛv a RosenbergÛv model „ﬁetûzového propojení“, kter˘
z podstatné ãásti pﬁejímá i tzv. Oslo Manuál, kter˘ tak v˘raznû modernizuje
a aktualizuje doporuãení, obsaÏená v Manuálu Frascati.
Model ﬁetûzového propojení chápe inovaci ve smyslu vzájemného pÛsobení mezi trÏními pﬁíleÏitostmi a potenciálem znalostí a kapacitami firmy.
KaÏdá obecná funkce zahrnuje mnoÏství navazujících procesÛ, a v˘stupy
tûchto funkcí jsou velmi neurãité. Podle tohoto modelu nejde o jednoduchou
cestu vpﬁed; ãasto je pro pﬁekonání nesnází ve v˘voji nezbytné vrátit se
k pﬁedchozím fázím. To znamená zpûtnou vazbu ve v‰ech ãástech procesu.
Klíãov˘m prvkem k urãování úspûchu (nebo selhání) inovaãního projektu je
míra, ve které firmy udrÏí efektivní vazby mezi jednotliv˘mi fázemi inovaãního procesu.
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Obr..2 Model „ﬁetûzového propojení“
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Pﬁevzato: KLINE S.J. a N. ROSENBERG (1986), An Overwiev of Innovation,
in:V.R. Landau a N. Rosenberg. The positive Sum Strategy.
Harnessing Technology for Economic Growth, National Academy
Press, Washington, DC, str. 289

Jaká je podle Manuálu Oslo úloha v˘zkumu v inovacích? V modelu ﬁetûzového propojení je v˘zkum chápán ne jako zdroj objevn˘ch nápadÛ, ale jako zpÛsob ﬁe‰ení problémÛ, na kter˘ lze v kaÏdém momentû navázat. Pokud
se v inovaãním procesu vyskytnou problémy, coÏ se stává, vyuÏívá firma
v tomto momentû svého potenciálu znalostí daného poznatky z pﬁedchozích
v˘zkumÛ a technick˘mi a praktick˘mi zku‰enostmi. V˘zkumn˘ systém pﬁevezme problémy, které nemohou b˘t ﬁe‰eny existujícími znalostmi, a pokud
je ﬁe‰ení úspû‰né, pak tyto znalosti také roz‰iﬁuje.
Z tohoto pﬁístupu vypl˘vá zpÛsob, jak˘m chápeme v˘zkum. Tím, Ïe mÛÏe
b˘t spojen s kteroukoliv fází inovace, je v˘zkum komplexní a vnitﬁnû diferencovanou ãinností s potenciálnû ‰irokou ‰kálou funkcí. Je doplÀkem inovace, nikoli její podmínkou. Mnoho v˘zkumn˘ch ãinností je ve skuteãnosti
utváﬁeno inovaãním procesem a mnoho problémÛ, které jsou ﬁe‰eny, se odvíjí od inovativních nápadÛ, které mohou vzniknout kdekoliv. V souladu
s modelem ﬁetûzového propojení nelze v˘zkum chápat jednodu‰e jako objevné práce, které pﬁedcházejí inovaci.
V˘znam zpûtn˘ch vazeb v inovaãním procesu vedl Gerybadzeho (2004)
k doplnûní obrázku ﬁetûzového propojení o tyto vazby. My navíc pﬁidáváme
vazbu na marketingové aktivity, které musí nutnû procházet v‰emi fázemi inovaãního procesu, aby tak nedo‰lo k tomu, Ïe návrh nového v˘robku dospûje do stadia prototypu, ale nakonec se nenajde zájemce o jeho v˘robu a uvedení na trh.
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Obr..3 Upraven˘ model „ﬁetûzového propojení“
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V tomto pojetí tak marketing vystupuje nejenom jako pouh˘ prodej nebo
propagace, ale jako na trh orientovan˘ zpÛsob ﬁízení podniku, kter˘ podobnû jako napﬁ. controlling na základû svého prÛﬁezového charakteru propojuje v˘zkum a v˘voj, nákup, v˘robu i odbyt. Existuje rozdíl mezi marketingem
obecnû a inovaãním marketingem.
Marketing inovací jako souãást managementu inovací se „zab˘vá strategick˘mi a operativními rozhodnutími v oblasti marketingu nov˘ch v˘robkÛ“,
koncentruje se na vytváﬁení a prosazování nov˘ch efektivních nabídek ve
vztahu ke stávajícíma potenciálním trhÛm (Trommsdorf, Steinhof 2007).
JestliÏe se podle tûchto autorÛ operaãní inovaãní marketing dalekosáhle zab˘vá metodami a vyuÏívá poznatky operaãního marketingu, existují základní rozdíly mezi v‰eobecn˘m strategick˘m marketingem a strategick˘m marketingem inovací. Ty spoãívají pﬁedev‰ím v informaãní oblasti, protoÏe
marketing inovací musí v podstatnû vy‰‰í míﬁe vycházet z poznatkÛ strategického v˘zkumu trhu, ze znalosti pﬁíãin úspûchu nebo selhání pﬁi realizaci
inovací.
Ponûkud uÏ‰í pojetí marketingu inovací mÛÏeme nalézt u Vahse a Burmestera (2005), kteﬁí tímto termínem oznaãují ve‰kerá opatﬁení, která vedou
k dÛsledné orientaci inovaãního procesu na trh. Klíãov˘m úkolem marketingu inovací je podle tûchto autorÛ „pﬁipravit trh na nové v˘robky a nové v˘robky pﬁipravit pro trh“.
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9. 2 V˘chodiska pro uplatnûní marketingového pﬁístupu
k inovacím
Bez ohledu na ‰ir‰í nebo uÏ‰í pojetí inovaãního marketingu je pro realizaci
marketingového pﬁístupu k inovaãním procesÛm zapotﬁebí analyzovat a propojit ﬁadu faktorÛ. Inovace vznikají na základû urãit˘ch technologick˘ch koncepcí a principÛ, mají rÛznou hloubku, stupeÀ novosti a vztah k trhu. Pﬁi jejich
realizaci se vyskytuje celá ﬁada mezilidsk˘ch problémÛ, je nutné pouÏívat ﬁadu kreativních technik a pouÏívat vhodn˘ch forem ﬁízení t˘mÛ, pﬁipravujících
a realizujících inovace a komunikace s potenciálními partnery, zákazníky a dal‰ími zainteresovan˘mi subjekty. Nûkter˘mi z tûchto pﬁedpokladÛ uplatnûní
marketingu v inovaãním procesu se budeme zab˘vat v dal‰ím v˘kladu.
Hloubka (ﬁád inovace)
Pﬁi zji‰Èování hloubky zmûny nového v˘robku, technologickému postupu
apod. vÛãi stávajícímu stavu se nejãastûji pouÏívá dvoustupÀová klasifikace inovací, která umoÏÀuje vyjádﬁit kvalitativní stránku inovaãního procesu. Inovaãní proces se orientuje buì na dílãí zmûny, vedoucí k postupnému zdokonalování v˘robkÛ, technologick˘ch ãi správních procesÛ, nebo má charakter
pﬁevratn˘ch zmûn, které jsou doprovázeny ãasto ﬁádov˘m zv˘‰ením parametrÛ
v˘robkÛ, popﬁ. technologií. Toto rozli‰ení intenzity inovací má zásadní v˘znam
pro ﬁízení inovaãních procesÛ a pro budování marketingové strategie podniku.
V této souvislosti jednotliví autoﬁi pouÏívají termíny jako evoluãní, resp. revoluãní zmûny, inkrementální a diskontinuální, zdokonalované a nové apod.
Pﬁi realizaci evoluãních (inkrementálních) inovací není zpravidla zapotﬁebí
znaãn˘ch investic, je moÏné vyuÏít kvalifikaci stávajících pracovníkÛ a dosavadní dodavatelské a odbytové cesty. Riziko spojené s realizací tûchto inovací
je malé, protoÏe jsou orientovány na znám˘ trh. UmoÏÀují sice zv˘‰it produktivitu práce a sníÏit náklady v˘roby, ale pronikavou zmûnu v˘nosÛ v‰ak zpravidla neumoÏÀují. Nelze opomenout nebezpeãí, Ïe podnik bude pokraãovat
v drobn˘ch inovacích místo pﬁechodu k zásadní inovaci. Bude tak sice po urãitou dobu zaznamenávat pﬁírÛstky v˘roby, v˘nosÛ nebo jin˘ch ekonomick˘ch
veliãin, ale souãasnû se mu bude vzdalovat ‰piãková technická úroveÀ.
Inovace pﬁevratného (revoluãního, diskontinuálního) charakteru naproti
tomu vyÏadují vynaloÏení znaãn˘ch penûÏních ãástek v oblasti v˘zkumu a v˘voje i v investiãní v˘stavbû. Spolu s vysokou finanãní nároãností jde i o znaãné riziko. Existuje nebezpeãí, Ïe se ﬁe‰ení úkolÛ ukáÏe jako technicky nereálné nebo Ïe dojde k ãasovému zpoÏdûní za pﬁedními svûtov˘mi v˘robci. Lze
empiricky prokázat existenci v˘razné závislosti cen na svûtov˘ch trzích na
míﬁe respektování faktoru ãasu u pﬁevratn˘ch inovací: zpoãátku znaãnû vysoká cena nov˘ch v˘robkÛ umoÏnûná existencí monopolu technické úrovnû
zpravidla po krátké dobû nûkolika mûsícÛ (v˘jimeãnû let) prudce, nûkdy aÏ
ﬁádovû klesá. Vede to k tomu, Ïe v˘robci, kteﬁí se s principiálnû nov˘mi v˘robky opozdili, budou dosahovat v˘raznû niÏ‰í rentabilitu, neÏ se kterou pÛvodnû poãítali.
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Problémy mohou nastat u radikálních inovací u propoãtÛ efektivnosti,
protoÏe zvlá‰tû v prvních fázích po implementaci tûchto inovací není znám
koneãn˘ rozsah jejich pouÏití a ãasto nejsou zcela doﬁe‰eny v‰echny související technické otázky. Jak ukazujeme v kapitole o efektivnosti inovací,
b˘vá rovnûÏ obtíÏné pﬁiﬁadit jednotlivé náklady a v˘nosy ke konkrétní inovaci. Za této situace by mohly tradiãní pﬁístupy ke zji‰Èování efektivnosti zcela selhat. Je proto nezbytné, aby se efekt a efektivnost tûchto inovací zji‰Èovala v podstatnû ‰ir‰ím rozsahu na základû nefinanãních ukazatelÛ,
umoÏÀujících posoudit napﬁ. moÏnosti dal‰ího rozvoje technologick˘ch
nebo v˘robkov˘ch systémÛ na základû stávajících technologií, míru pﬁipravenosti v˘robního systému absorbovat nové technologie, situaci u konkurence apod.
U marketingu je zﬁejmé, Ïe u radikálních inovací musí b˘t zvolen diametrálnû odli‰n˘ pﬁístup neÏ u inovací niÏ‰ích ﬁádÛ – potﬁebu, resp. poptávku po
pﬁevratn˘ch produktech a technologiích a sluÏbách nelze zji‰Èovat, protoÏe
neexistuje, je nutno ji aktivnû vytváﬁet. Z dosavadního v˘kladu vypl˘vá, jak
je nezbytné identifikovat ﬁád pﬁipravované inovace. U inkrementálních inovací je moÏné zpravidla vystaãit s rutinními postupy jejich pﬁípravy a realizace, zatímco u radikálních inovací musí pﬁijít ke slovu specifické metody jejich v˘bûru, posuzování a realizace.
Klíãové charakteristiky obou typÛ inovací vystihuje obr. 4 (Mohr 1977).
Kontinuita inkrementálních a radikálních inovací
Inkrementální

Radikální

 Roz‰íﬁení stávajícího produktu
nebo procesu
 Charakteristiky produktu
dobﬁe definovány
 Konkurenãní v˘hoda
nízk˘ch v˘robních nákladÛ
 Vysoká frekvence v˘voje reagující
na specifickou potﬁebu trhu
 Trh „strany poptávky“(„demand side“)
 Zákazník „táhne“

 Nová technologie vytváﬁí
nov˘ trh
 Laboratorní v˘zkum
a v˘voj
 Lep‰í funkãní vztah neÏ
u „staré“ technologie
 Specifická trÏní pﬁíleÏitost
 Trh „strany nabídky“
(„supply side“)
 Technologie „tlaãí“

K tomu, aby v˘chodiskem managementu inovací byl ﬁád inovace je nutné
hledat zpÛsoby jeho operacionalizace. Tento postup vychází z pﬁedstavy, Ïe ze
zmûn v produktivitû práce, technologické nároãnosti, velikosti rizika,
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nároãnosti na dodavatele a odbûratele, finanãní nároãnosti, poÏadavkÛ na
zpÛsob ﬁízení apod. lze uãinit odhady o hloubce zmûny, kterou daná inovace
pﬁedstavuje. V následující tabulce uvádíme pﬁístup Hauschildta (2003) k této
problematice.
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Faktor ãasu v inovaãním procesu
V˘chodiskem pro posouzení úlohy faktoru ãasu v inovaãním procesu slouÏí
kﬁivky Ïivotního cyklu v˘robkÛ .Jejich v literatuﬁe nejãastûji uvádûná podoba
je uvedena na následujícím obrázku, kde jsou uvedeny kﬁivky, konstruované
na základû realizovaného cash flow, odbytu v korunách a v kusech.
Obr. 5 Îivotní cyklus v˘robku

Z hlediska faktoru ãasu jsou u Ïivotních cyklÛ dÛleÏité dvû okolnosti:
– okamÏik uvedení inovace na trh (timing inovace)
– prÛbûh Ïivotního cyklu (difuze inovace)
OkamÏik uvedení inovace na trh (timing)
Z hlediska timingu inovací je dÛleÏit˘ okamÏik to, kdy je inovace uvedena
na trh. V závislosti na pouÏívané strategii mÛÏe b˘t volen nûkter˘ z následujících pﬁístupÛ:
a) pion˘rsk˘ (first-to-market)
b) ãasného následování (early follower)
c) pozdûj‰ího následování (late-to-market)
Ad a)
Novátorství pﬁi uvádûní nov˘ch v˘robkÛ na trh mÛÏe podnikateli pﬁinést
ﬁadu v˘hod, jako napﬁ.:
 dosaÏení pozitivního image prÛkopníka v oãích veﬁejnosti
 vãasné získání v˘hodné pozice na trhu, pﬁi volbû distribuãních cest, pﬁi nákupu v˘robního zaﬁízení, surovin a dal‰ích vstupÛ
 brzké zisky díky doãasnému monopolu nízk˘ch v˘robních nákladÛ nebo
realizaci vy‰‰ích cen
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 vytvoﬁení vstupních bariér na trh v podobû závazn˘ch dohod s dodavateli
a odbûrateli
 lep‰í pﬁístup k omezen˘m zdrojÛm.
Nov˘ v˘robek, zvlá‰tû pokud je chránûn patentem nebo jin˘m právnû relevantním zpÛsobem, mÛÏe umoÏnit získání dlouhodobûj‰í konkurenãní v˘hody v porovnání s takov˘mi nástroji marketingového mixu, jako je cena nebo reklama.
K nev˘hodám prvních inovátorÛ patﬁí zpravidla vysoké náklady na v˘zkum a v˘voj, nejistota v oblasti poptávky vyvolaná zmûnami v potﬁebách
kupujících, riziko zmûn technologick˘ch postupÛ u nevyzrál˘ch technologií
nebo naopak nástup technologického skoku, znehodnocujícího v˘sledky dosavadního v˘voje v tradiãní oblasti. Pokud je uvedení nového v˘robku spojeno s neúspûchem, hrozí pion˘rské firmû ztráta image.
JestliÏe není majitel licence nebo patentu schopen vyuÏít novou technologii (napﬁíklad proto, Ïe nemá potﬁebné finanãní zdroje nebo odbornû kvalifikované pracovníky), mÛÏe se ukázat jako v˘hodné prodat licenci. Díky tomu se za urãit˘ch okolností mohou na trhu lépe prosadit firmy, které
nevystupují jako první realizátoﬁi (tj. inovátoﬁi), ale které patﬁí do kategorie
„ãasn˘ch nebo pozdûj‰ích pﬁíchozích“ (tj. imitátoﬁi).
Ad b)
„âasní následovníci“ se mohou vyvarovat ﬁady rizik, které hrozí z nedozrálého technického ﬁe‰ení v˘robku a neznalosti nového v˘robku na trhu.
âasto mohou pﬁijít s ﬁe‰ením, které odstraÀuje nedostatky pion˘rského v˘robku. V pﬁípadech , Ïe pion˘rská firma nedisponuje dostateãn˘mi zdroji (finanãními, kapacitními, lidsk˘mi) mohou firmy z kategorie „early follower“
získat v˘razn˘ podíl na trhu.
Ad c)
Firmy z této kategorie si zpravidla nemohou ãinit nárok na získání v˘znamnûj‰ího podílu na trhu kter˘ je buì obsazen nebo chránûn masivními
vstupními bariérami. Velmi ãasto se proto z tohoto dÛvodu orientují na imitaci v˘robkÛ sv˘ch konkurentÛ, nabízenou za nízké ceny pﬁi intenzivním nasazení nástrojÛ komunikaãního mixu.
I kdyÏ jsou v odborné literatuﬁe uvádûny ﬁadou autorÛ argumenty, které
zdÛrazÀují pozitivní vazbu mezi pion˘rsk˘mi inovacemi a v˘‰í trÏního podílu, praxe ukazuje, Ïe mnohdy jsou v˘robky „pozdûj‰ích pﬁíchozích“ úspû‰nûj‰í, neÏ v˘robky novátorského charakteru (srov. napﬁ. historii videorekordéru nebo vysoce v˘konného laseru). Proto je nutné pﬁi rozhodování
o vhodné strategii timingu peãlivû váÏit takové externí faktory, jako je velikost a tendence rÛstu trhu, existence vstupních bariér, intenzita konkurence
apod. Z interních faktorÛ je nutné zvaÏovat pﬁedev‰ím finanãní, vûcné a lidské pﬁedpoklady, vãetnû manaÏersk˘ch schopností.
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PrÛbûh Ïivotního cyklu v˘robku (difúze inovací)
O úspûchu inovaãní akce koneckoncÛ nerozhoduje okamÏik uvedení v˘robku na trh, ale rychlost, s jakou se bude roz‰iﬁovat ke sv˘m uÏivatelÛm. Na
obr. 5 je uvedena kﬁivka Ïivotního cyklu v˘robku, nejãastûji uvádûná v publikacích o marketingu a inovacích. Tento prÛbûh difúze inovace svûdãí o jeho rovnomûrném prÛbûhu v ãase, kdy na postupnû se roz‰iﬁující objemy v˘roby posléze navazuje jejich postupné sniÏování .
U progresivnû se roz‰iﬁujících inovací mÛÏeme zaznamenat zmûny v prÛbûhu Ïivotního cyklu, které vystihuje obr. 6. Na rozdíl od obr. 5 je zde prÛbûh inovace vyjádﬁen na základû pﬁírÛstkÛ (resp. úbytkÛ) objemu v˘roby. Pro porovnání je v tomto obrázku zanesena jak kﬁivka, svûdãící o rovnomûrném prÛbûhu
difúze, tak i kﬁivka, svûdãící o akcelerující podobû tohoto procesu.
Obr. 6 Ustálená a akcelerující podoba Ïivotního cyklu v˘robku

Pro akcelerující podobu Ïivotního cyklu svûdãí následující charakteristiky:
– zkracuje se doba potﬁebná k dosaÏení maximálních meziroãních pﬁírÛstkÛ
objemu v˘roby, t. j. ∆ Q max
– zkracuje se doba potﬁebná k dosaÏení maximálních roãních objemÛ produkce, tj. Q max
– po dosaÏení maximální roãní produkce setrvá v˘roba po urãit˘ poãet let
(nejlépe co nejdel‰í) na této hodnotû
– ukonãení v˘roby se neuskuteãÀuje plynule, ale urychlenû.
Dal‰í tendencí v prÛbûhu Ïivotních cyklÛ je jejich zkracování. Tento fenomén se zvlá‰tû intenzivnû zaãal projevovat osmdesát˘ch letech minulého století. Tato skuteãnost má v˘razn˘ dopad do pﬁípravy a realizace inovaãního
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procesu, protoÏe je nutné jak v˘zkum a v˘voj, tak i uvedení v˘robku na trh
zvládnout ve stále krat‰ích obdobích, coÏ vede k nárÛstu nákladÛ. ProtoÏe
v˘robek zÛstává na trhu po krat‰í období, zkracuje se tím i doba, bûhem které se musí amortizovat ve‰keré náklady na inovaci. Tato skuteãnost mÛÏe mít
vliv i na to, zda se podaﬁí „ pozdním pﬁíchozím“ efektivnû uplatnit na trhu.
Pro posouzení intenzity vlivu faktoru ãasu je moÏné v této souvislosti zji‰Èovat míru progresivity (resp. stupeÀ zastarání) v˘robku.
Vychází se pﬁi tom z nûkterého z následujících vztahÛ (Dvoﬁák 1977):
ts
SP = 1 – –––
, popﬁ.
tp

( )( )

ts
K
SP = 1 – –––
 1 – –––s ,
tp
Kp
kde

SP – stupeÀ progresivity v˘robku,
ts – doba, která uplynula od nástupu urãité inovace v celosvûtovém
mûﬁítku,
tp – pﬁedpokládaná délka cyklu Ïivotnosti dané inovace,
Ks – poãet konkurentÛ jiÏ vyrábûjících analogick˘ v˘robek, popﬁ. pouÏívajících urãitou technologii,
Kp – pﬁedpokládan˘ poãet konkurentÛ.

âím více se bude stupeÀ progresivity blíÏit jedné, tím bude ve vût‰í míﬁe
respektován faktor ãasu a v˘robek bude mít vût‰í nadûji na efektivní uplatnûní na trhu. Naopak pokud by mûla progresivita poklesnout pod urãitou
úroveÀ (která bude u jednotliv˘ch v˘robkÛ rÛzná) bylo by lep‰í s takov˘mto
v˘robkem na trh vÛbec nepﬁicházet.
Zdroje inovaãních impulzÛ
Rozhodnutí o tom, jak˘ ﬁád inovace realizovat a jak organizovat prÛbûh inovaãního procesu mÛÏe b˘t ovlivnûno charakterem inovaãních impulzÛ. Tyto
inovaãní impulzy mÛÏeme podle jejich pÛvodu ãlenit následujícím zpÛsobem:
– vyvolané („taÏené“) technologiemi (Technology- push)
– vyvolané trhem (Market-pull)
– vyvolané ostatním okolím (napﬁ. konkurencí, ekologick˘mi aspekty apod.)
Technologiemi vyvolané inovace mohou mít rÛznou hloubku (ﬁád). Pokud
nov˘ v˘robek vzniká na základû desítky let znám˘ch technologií, nepﬁedstavuje pro trh Ïádnou novinku. Otázkou zÛstává, do jaké míry jsou tyto inovace potﬁebné z hlediska zákazníka. Pokud je zv˘‰ení parametrÛ uÏiteãn˘ch pro
zákazníka v potﬁebné relaci k jeho cenû, tyto v˘robky se nesetkávají pﬁi své
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komercionalizaci s podstatn˘mi problémy. Pokud ale dochází ke zdokonalování v˘robkÛ na základû urãité technologie pﬁíli‰ dlouho, mÛÏe dojít k situaci, Ïe daná technologie je „pﬁesycena“ vlastnostmi v˘robkÛ, které na jejím
základû vznikly. Tato pﬁesycenost se mÛÏe projevit v tom, Ïe nov˘ v˘robek se
za dobu své Ïivotnosti uÏivateli nevyplatí. Z tûchto dÛvodÛ je zapotﬁebí velmi peãlivû z ekonomického hlediska pﬁezkoumávat inovace, iniciované vlastním technick˘m a konstrukãním oddûlení.
Jiná situace nastává, jestliÏe jsou nové v˘robky zaloÏeny na nov˘ch, ãasto
pﬁevratn˘ch technologiích, to znamená, Ïe se jedná o v˘robky s vysok˘m ﬁádem inovace a s minimální, resp. u pion˘rsk˘ch inovátorÛ s nulovou mírou
opoÏdûní. Vzhledem k jejich diskontinuálnímu charakteru trh tyto inovace
nezná a proto po nich v prvních okamÏicích bez ohledu na jejich technickou
progresivitu (nebo právû v jejím dÛsledku) neexistuje poptávka nebo je pouze minimální. Je na marketerech, aby vãas rozpoznali tyto pﬁípady a aby na
nû odpovídajícím zpÛsobem reagovali marketingov˘m instrumentariem
(propagace, Public Relation apod.).
Inovace vyvolané trhem v posledních letech zaãínají pﬁevládat. Podle nûkter˘ch autorÛ 75–95 % úspû‰n˘ch inovací ve Spojen˘ch státech spadalo do
této kategorie. Riziko neúspûchu je pﬁi dobré znalosti trhu podstatnû niÏ‰í
neÏ u technologiemi vyvolan˘ch inovací. Pro tyto inovace není nutné nov˘
trh vytváﬁet, ale na základû pﬁístupÛ inovaãního marketingu je nutné zvládat
jejich uvedení na stávající trhy.
K inovacím vyvolan˘m ostatním okolím ãasto vedou ekologické aspekty.
MÛÏe se jednat o tlaky vyvolané zmûnûnou administrativou nebo zv˘‰enou
citlivostí spotﬁebitelÛ k ekologick˘m otázkám. V praxi jednotlivé impulsy,
vedoucí ke konkrétním inovací víceménû spl˘vají a úspû‰né inovace vznikají na základû v‰ech tﬁí uvádûn˘ch aspektÛ.
Proinovaãní podniková kultura
V podnicích, které se intenzivnû zamûﬁují na inovace a vytváﬁejí pro jejich
realizaci pﬁíznivé podmínky, mÛÏeme nalézt ﬁadu spoleãn˘ch charakteristik.
Patﬁí k nim mj. následující aspekty:
– inovaãní proces ve své „tradiãní podobû“ sestávající ze vzájemnû oddûlen˘ch fází: v˘zkum – v˘voj – v˘roba – uÏití svádí k resortismu, kdy se jednotlivé podnikové úseky zab˘vají pouze sv˘mi vlastními úkoly a problémy
a ãasto vystupují vÛãi ostatním oddûlením jako svého druhu „protivník“.
Je moÏné rozli‰it tﬁi druhy vnitropodnikov˘ch bariér: mezi vnitropodnikov˘mi nákladov˘mi nebo ziskov˘mi stﬁedisky, mezi funkãními úseky (v˘roba, marketing, finance atd.) a mezi hierarchick˘mi úrovnûmi ﬁízení (top
management, stﬁední ãlánek ﬁízení, mistﬁi). Odstranûní tûchto bariér je
pﬁedpokladem pro úspû‰n˘ inovaãní proces
– ochota k horizontální a vertikální kooperaci. Zvlá‰tû inovace vysok˘ch ﬁádÛ se neobejdou bez spolupráce potenciálních konkurentÛ pﬁi ﬁe‰ení technick˘ch problémÛ, vytváﬁení standardÛ apod. Neménû dÛleÏitá je i vertikálnû zamûﬁená spolupráce, pﬁednostnû orientovaná na koneãné uÏivatele.
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Ti mohou vystupovat jako iniciátoﬁi námûtÛ na inovace, pﬁi jejich ovûﬁování a uvádûní na trh
– tolerance vÛãi riziku a neúspûchu – vysoká rizikovost inovaãních projektÛ
nutnû vede k tomu, Ïe nûkteré projekty se ukáÏí jako chybné a nereálné.
S touto skuteãností je nutné poãítat, z jejich prÛbûhu je zapotﬁebí ãerpat
pouãení, ale nemûly by b˘t dÛvodem k postihu jejich pÛvodcÛ
– prostor pro kreativitu, umoÏÀující v˘konn˘m pracovníkÛm ãást své pracovní doby individuálnû smûﬁovat
– pocit jistoty pro zamûstnance, Ïe pﬁi prosazení urãité inovace nezÛstanou
bez uplatnûní
– v‰estranná komunikace a informace, umoÏÀující sdílení informací, nápadÛ
a znalostí pﬁi pﬁípravû i pﬁi prosazování inovací
– dÛraz na do‰kolování a pﬁe‰kolování pracovníkÛ, s cílem zajistit úroveÀ
kvalifikace pracovníkÛ, nezbytnou pro realizaci inovací
– podpora „‰ampiónÛ“, vycházející z pﬁesvûdãení, Ïe pro realizaci inovací
jsou nezbytní nejenom jedinci schopní inovaci vymyslet, ale i prosadit.
V této souvislosti se hovoﬁí téÏ o tzv. aktérech inovací.
V tomto v˘ãtu charakteristik proinovaãní podnikové kultury bychom
mohli dále pokraãovat. Vahs a Burmester (2005) uvádûjí pﬁehled otázek
(„checkliste“), které je zapotﬁebí v této souvislosti zvaÏovat.
Aktéﬁi inovací
JiÏ Schumpeter (1912) upozorÀoval na skuteãnost, Ïe pﬁi prosazování „nov˘ch kombinací“ je zapotﬁebí odli‰ovat funkci vynálezce a funkci podnikatele, kter˘ je jakousi prodlouÏenou rukou vynálezce. Od té doby pﬁib˘valo v literatuﬁe poznatkÛ o tom, Ïe pﬁi prosazování inovací je nezbytná angaÏovanost
osobností, schopn˘ch nejenom kreativního my‰lení, ale rovnûÏ nadan˘ch
schopností pﬁekonávat inovaãní bariéry a vytváﬁet pﬁedpoklady pro realizaci
inovací. Jejich existence zaãala b˘t postupnû povaÏována za jeden z rozhodujících faktorÛ úspû‰nosti inovace. V anglosaské literatuﬁe se pro osobnosti v˘raznû angaÏované v procesu inovace vÏilo oznaãení „‰ampión“ (champion),
s tím, Ïe se nevyluãovalo, Ïe tito „‰ampióni“ mohou zvládat souãasnû jak tvÛrãí, tak i realizaãní stránku inovaãního procesu. V nûmecké literatuﬁe pﬁi‰el
Witte (1973) s termínem „promotor“. Tento autor odli‰oval „promotora moci“ (Machtpromotor) a „odborného promotora (Fachpromotor). Na Witteho
navázali pozdûji Hauschildt a Chakrabarti, kteﬁí zaãali rozli‰ovat je‰tû „procesního promotora“ (Prozesspromotor). Koneãnû Gemünden a Walter(1995)
doplnili tuto triádu o „promotora vztahÛ“ (Beziehungspromotor).
Úlohu jednotliv˘ch promotorÛ v inovaãním procesu v˘stiÏnû popisuje
Hauschildt (2004).
Jednotliví promotoﬁi za úkol pÛsobit pﬁi pﬁekonávání bariér neochoty, neznalosti a nepotﬁebnosti, které se vyskytují prakticky v kaÏdém inovaãním
projektu. Promotor moci nasazuje ﬁídící nástroje pro pﬁekonání odporu
a vytváﬁí a zaji‰Èuje materiální základnu pro inovace, odborn˘ promotor je
zdrojem kreativity a odborn˘ch poznatkÛ a procesní promotor podporuje
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komunikaci a napomáhá vytváﬁení vztahÛ mezi úãastníky inovaãního procesu pﬁedev‰ím uvnitﬁ podniku. Posláním promotora vztahÛ je odstraÀovat
bariéry ve vztahu k externím partnerÛm, umût je získat k potﬁebné spolupráci. Podle Hauschildta s poãtem promotorÛ stoupá ﬁád inovace, závaÏnost
získan˘ch informací, technick˘ úspûch a ekonomická úspû‰nost inovace
(2004, s. 211). S ohledem na tyto skuteãnosti se domníváme, Ïe by úloze promotorÛ pﬁi zaji‰Èování efektivnosti inovací mûla b˘t v dal‰ím v˘zkumu vûnována v˘razná pozornost, protoÏe se jedná o jeden z faktorÛ s mimoﬁádn˘m vlivem na ekonomickou efektivnost inovací.

9. 3. Etapy (fáze) inovaãního procesu
Z lineárního, resp. ﬁetûzovitého znázornûní inovaãního procesu vypl˘vá,
Ïe je moÏné tento proces rozdûlit do ﬁady etap (fází). Vût‰ina autorÛ se shoduje v tom, Ïe k tûmto fázím patﬁí získávání námûtÛ na nové v˘robky, selekce a v˘bûr námûtÛ, prosazování námûtÛ a uvedení na trh (komercionalizace).
Vahs a Burmester (2005) a Trommsdorf a Steinhof (2007) doporuãují, aby
první etapu inovaãního procesu tvoﬁila iniciace inovací, resp. inovaãní impuls. Tohoto pﬁístupu se pﬁidrÏíme v dal‰ím v˘kladu.

9. 3. 1 Inovaãní impuls
V pﬁedcházející ãásti této kapitoly jsme ukázali, Ïe impulsy k inovacím
mohou mít svÛj pÛvod v oblasti technologií, trhu a dal‰ích faktorech podnikového okolí. Kromû tûchto externích faktorÛ mÛÏe ale inovaãní impuls vyplynout i z interních pﬁíãin, jako je napﬁ. snaha o lep‰í vyuÏití kapacit, potﬁeba ﬁe‰it vnitropodnikové problémy, proinovaãní podniková kultura apod.
Bez ohledu na externí nebo interní charakter inovaãních impulsÛ je zapotﬁebí pﬁi snaze o jejich poznání vycházet ze strategické situaãní anal˘zy, nejãastûji v podobû tzv. SWOT anal˘zy. Tento název pochází z anglick˘ch slov
Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats, neboli silné a slabé stránky
a pﬁíleÏitosti a rizika, s tím, Ïe pﬁíleÏitosti a rizika mohou b˘t dále posuzována na základû anal˘zy PEST (Political, Economic, Social, Technological opportunities and threats).
Silné a slabé stránky mají subjektivní, managementem ovlivniteln˘ charakter. Mezi silné stránky podniku mÛÏe napﬁ. patﬁit napﬁ. kapitálová síla
podniku, vysok˘ trÏní podíl, excelentní kvalita v˘robkÛ, moderní technologie, zku‰en˘ proinovaãnû orientovan˘ management apod. Slabé stránky mohou spoãívat napﬁ. v neuspokojivé finanãní situaci, zastaral˘ch technologiích,
vysoké zadluÏenosti, v nespolehliv˘ch a málo flexibilních dodavatelích.
Objektivní charakter mají pﬁíleÏitosti a rizika. PﬁíleÏitostí mÛÏe b˘t rÛst
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poptávky, moÏnost integrace, otevﬁení nov˘ch trhÛ, nebezpeãí trhu mohou
spoãívat v nestabilitû trhu, silné konkurenci, malé moÏnosti diferenciace produktÛ, otevﬁení trhu pro zahraniãní konkurenci atd. Pokud budou v anal˘ze
pﬁevládat silné stránky spolu s pﬁíznivou situací na trhu mÛÏe podnik zvaÏovat napﬁ. orientaci na inovace vy‰‰ího ﬁádu, kter˘mi by posílil své postavení
v soutûÏi. Naopak pﬁi dominujících slab˘ch stránkách bude muset podnik své
inovaãní aktivity peãlivû zvaÏovat a spí‰e se bude orientovat na inovace niÏ‰ích ﬁádÛ, realizované z pozice „pozdûj‰ího pﬁíchozího“.
Vhodn˘m doplnûním anal˘zy SWOT je anal˘za v˘robkového portfolia
podniku, a to pﬁedev‰ím metodou tzv. GE-rastru. Jedná se o vícefaktorov˘
model hodnocení atraktivity trhu a konkurenãních pﬁedností, kter˘ byl prvnû aplikován u firmy General Electric.
Atraktivitu trhu (která má objektivní charakter) mÛÏeme vyjádﬁit napﬁ. tûmito faktory:
l. Velikost trhu a roãní míra jeho rÛstu
2. Kvalita trhu
 rentabilita oboru
 prostor pro cenovou politiku
 moÏnost ochrany technického know-how
 podíl a struktura potencionálních odbûratelÛ, kvalita jejich jednání a nákupního chování (napﬁ. solventnost)
 vstupní bariéry pro nové konkurenty
 hrozba substituãních v˘robkÛ atd.
3. Zásobování surovinami a energií
 nebezpeãí v˘padku v zásobování
 vliv zmûn cen na hospodárnost v˘roby
 existence alternativních surovin a energií
 kvalita jednání a chování dodavatelÛ atd.
4. Situace v okolí podniku
 závislost na konjunktuﬁe
 inflaãní zranitelnost
 závislost na zákonodárství
 závislost na veﬁejném mínûní
 riziko státních zásahÛ
 ekologické souvislosti atd.
Relativní konkurenãní pﬁednosti v˘robkÛ, tj. subjektivní faktory, mohou
spoãívat napﬁ. v následujících oblastech:
l. Relativní pozice na trhu
 trÏní podíl a jeho v˘voj
 velikost a finanãní síla podniku
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 rentabilita v˘robku
 marketingov˘ potenciál podniku (image, vztahy k odbûratelÛm, pﬁimûﬁenost ceny parametrÛm v˘robku, dodací podmínky, servis, termíny
dodávek atd.).
2. Relativní v˘robní a zásobovací potenciál
 hospodárnost (nízké náklady díky vy‰‰í sériovosti, lep‰ímu vyuÏívání kapacit apod.)
 flexibilita v˘robního zaﬁízení
 vlastnictví licencí, patentÛ, ochrann˘ch známek
 nákupní logistika
 inovaãní potenciál, situace ve v˘zkumu a v˘voji
 geografické pﬁednosti (ve vztahu k dodavatelÛm, odbûratelÛm, zdrojÛm
pracovních sil)
 potenciál rÛstu produktivity práce a vy‰‰ího vyuÏití kapacit.
3. Relativní kvalifikace ﬁídicích pracovníkÛ
 profesionalita, pracovní nasazení
 proinovaãní klima
 mimoﬁádné znalosti a zku‰enosti (napﬁ. z urãit˘ch trhÛ nebo hospodáﬁsk˘ch systémÛ) apod.
V˘ãet moÏn˘ch faktorÛ ovlivÀujících atraktivitu trhu, popﬁ. vyjadﬁujících
konkurenãní pﬁednosti v˘robku není pﬁedcházejícím pﬁehledem vyãerpán,
v zásadû záleÏí na podniku a okolnostech jeho ãinnosti, které faktory do porovnání zahrne a jakou jim pﬁisoudí dÛleÏitost (srov. napﬁ. Synek a kol., 2003).
Z této anal˘zy mohou vyplynout poznatky o tom, u jak˘ch v˘robkÛ máme
na základû subjektivních a objektivních faktorÛ ‰anci uspût na trhu, popﬁ. zda
se máme soustﬁedit na vylep‰ení technick˘ch, ekonomick˘ch, dodavatelsk˘ch apod. charakteristik u v˘robkÛ, které se nacházejí v pﬁíznivé situaci
z hlediska situace na trhu.
Jak situaãní anal˘za, tak i GE-rastr umoÏÀují získat pﬁehled o situaci
a moÏn˘ch smûrech inovaãního procesu v souãasnosti. Kromû toho je v této
fázi inovaãního procesu nezbytné získat pﬁedstavu o trendech budoucího v˘voje. K tomuto úãelu slouÏí napﬁ. delfská metoda, popﬁ. metoda scénáﬁÛ. Jejich podrobnûj‰í popis najdou zájemci ve specializované literatuﬁe.

9. 3. 2 Tvorba námûtÛ na nové v˘robky
Námûty na nové v˘robky lze získávat z interních, popﬁ. externích informaãních zdrojÛ a prostﬁednictvím kreativních technik, které jsou zamûﬁeny
na hledání nov˘ch, originálních ﬁe‰ení na základû pﬁedstavivosti.
K externím zdrojÛm patﬁí publikace,patentová literatura a re‰er‰e, anal˘za konkurence, informace od dodavatelÛ a zákazníkÛ, mezi interní zdroje
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informací patﬁí námûty zamûstnancÛ, obchodních zástupcÛ, poznatky z podnikov˘ch prodejen, informace a poznatky z podnikov˘ch materiálÛ, jako jsou
napﬁ. v˘zkumné zprávy, podnikatelské plány, v˘robní dokumentace, reklamace zákazníkÛ a celá ﬁada dal‰ích podkladÛ.
K nejroz‰íﬁenûj‰ím kreativním metodám patﬁí brainstorming, brainwriting,
metoda 635, morfologická anal˘za a synektika.
Patrnû nejznámûj‰í metodou je brainstorming, kdy skupina zpravidla 5–12
úãastníkÛ formuluje co nejvíce nápadÛ bez ohledu na jejich kvalitu. Tyto námûty jsou zaprotokolovány a je moÏné se k nim pozdûji vrátit. K zásadám této
kreativní techniky patﬁí zákaz kritizovat nápady ostatních úãastníkÛ. Své nápady by mûli úãastníci sdûlovat spontánnû ihned poté, jak je napadnou. Variantou
brainstormingu je brainwreiting, v jehoÏ prÛbûhu zaznamenávají úãastníci své
nápady vlastnoruãnû na kolující protokoly. Odpadá zde nebezpeãí zkreslení nápadÛ moderátorem. Tak u metody „635“ ‰est úãastníkÛ bûhem urãité doby
(zpravidla 5 minut) zapí‰e tﬁi nápady na pﬁipraven˘ formuláﬁ a pﬁedá ho dal‰ímu úãastníku. Celkem takto probûhne 5 kol, bûhem kter˘ch jsou jednotlivé nápady ostatními úãastníky komentovány, popﬁ. dále rozvíjeny a doplÀovány
o dal‰í moÏnosti. Na rozdíl od tûchto skupinov˘ch kreativních technik je moÏné morfologické anal˘zy vyuÏít i individuálním zpÛsobem. U této metody si
v úvodu stanovíme hlavní parametry, charakterizující ﬁe‰en˘ problém , dále
uvedeme v‰echna moÏná ﬁe‰ení kaÏdého parametru a na tomto základû vytvoﬁíme v‰echny kombinace. I kdyÏ nûkteré z nich budou zcela nesmyslné, mÛÏe se
mezi nimi vyskytnout i zcela nové ﬁe‰ení urãitého problému.
V˘sledkem tohoto druhého kroku inovaãního procesu bude mnoÏina námûtÛ na nové v˘robky. V dal‰ím kroku je nezbytné tyto námûty posoudit
a vybrat z nich takové, které budou technicky realizovatelné a budou sk˘tat
nadûji na ekonomick˘ úspûch.

9. 3. 3 Selekce a v˘bûr námûtÛ
DÛleÏitost této etapy spoãívá v tom, Ïe vãasné vyﬁazení neperspektivních
ﬁe‰ení umoÏní znaãnou úsporu nákladÛ, a to jak skuteãnû vynaloÏen˘ch na
projekty, které budou v dal‰í fázi zastaveny, tak i oportunitních, vznikl˘ch
tím, Ïe nesprávn˘m ﬁe‰ením jsou vázány prostﬁedky, které by jinde byly ziskové. V poãáteãních fázích selekce jsou informace o inovaãním zámûru velmi kusé a mají zpravidla technick˘ charakter (technická uskuteãnitelnost)
nebo trÏní na obecné úrovni (trÏní potenciál). Teprve v dal‰ích fázích , s tím
jak pﬁib˘vají informace trÏního a ekonomického charakteru, je moÏné pouÏít metody, známé napﬁ. z hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
Proces selekce tak zpravidla probíhá ve dvou ãi více etapách a má iterativní charakter. V její úvodní ãásti se nejãastûji pouÏívá metoda „pﬁehledu
otázek“- checklistÛ.
Pﬁíklad checklistÛ pro tuto fázi inovaãního procesu uvádûjí Vahs a Burmester (2005).
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Otázky jsou zamûﬁeny na následující oblasti:
1. trÏní situace
– uspokojování potﬁeb
– pﬁírÛstek uÏitku pro spotﬁebitele
– vliv na kupní rozhodnutí
– komunikovatelnost
2. technická uskuteãnitelnost
– dostupnost technologií
• vlastním v˘vojem
• nákupem licence
3. zákonodárství
– zákonná omezení
– budoucí v˘voj v této oblasti
4. situace v oblasti právní ochrany
– patent
– uÏit˘ vzor
– znaãka
• národní
• mezinárodní
– moÏnost získání práv
5. sluãitelnost se strategií
– u image
• v sociální oblasti
• v oblasti Ïivotního prostﬁedí
• v návaznosti na znaãku
– u zamûﬁení inovací
Na jednotlivé otázky se odpovídá: ano, resp. ne a podle poãtu kladn˘ch odpovûdí se rozhoduje o setrvání námûtu v dal‰ím posuzování. To se nejãastûji
uskuteãÀuje na základû sestavování ohodnocovacích soustav (téÏ naz˘van˘ch
modely bodového ohodnocení popﬁ. scoringové metody), které umoÏÀují zahrnout do rozhodovacího procesu jak kvalitativní, tak ãásteãnû i kvantitativní
aspekty. Ohodnocovaní tabulky je moÏné sestavovat opakovanû a podle míry,
v jaké pﬁib˘vají znalosti o projektu mohou b˘t dále zpﬁesÀovány. U parametrÛ
komplexního charakteru je moÏné sestavovat dílãí ohodnocovací soustavy.
Pﬁi sestavování ohodnocovacích soustav se postupuje následovnû:
– stanovíme parametry relevantní pro rozhodování
– stanovíme váhu tûchto parametrÛ (ãasto se pro tento úãel uplatÀuje tzv.
„párové ohodnocení“
– u kaÏdého z parametrÛ stanovíme jeho bodové ohodnocení, napﬁ. na
100- bodové stupnici
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– pronásobením bodového ohodnocení s vahou daného parametru získáme
jeho váÏené bodové ohodnocení
– souãet váÏen˘ch bodov˘ch ohodnocení v‰ech parametrÛ udává celkov˘ váÏen˘ poãet bodÛ, kter˘ urãit˘ návrh získal
Tento poãet bodÛ mÛÏeme porovnat s pﬁedem stanoven˘m limitem poãtu bodÛ, kter˘ musí návrh nového v˘robku získat, aby se s ním mohlo dále uvaÏovat.
Dále uvádíme pﬁíklad ohodnocovaní soustavy, do které byly zaﬁazeny následující parametry (v závorce uvádíme váhy tûchto parametrÛ):
– trÏní potenciál v˘robku (0,4)
– v˘robní moÏnosti (0,3)
– rÛstov˘ potenciál (0,2)
– v˘‰e v˘dajÛ na v˘voj v˘robku (0,1)
Pro trÏní potenciál v˘robku byla stanovena následující submatice:
Tab. 1 Submatice parametru „trÏní potenciál v˘robku“
Dílãí
kritéria
VyuÏitelnost
stávajícího
odbytového
systému

Váha dílãích
kritérií

0,2

Vztah ke
stávajícímu
sortimentu
0,2

Vztah ke
stávajícím
v˘robkÛm

0,2

Regulace cen
a kvality ve vztahu
ke konkurenãním
v˘robkÛm

0,2

Odbûratelé

0,1

100–80 bodÛ
velmi dobr˘

80–60 bodÛ
dobr˘

60–40 bodÛ
stﬁední

40–20 bodÛ
‰patn˘

20–0 bodÛ
velmi ‰patn˘

v‰echny trhy
jsou s ním
dosaÏitelné

je zapotﬁebí
pouze málo
nov˘ch
odbytov˘ch
cest

asi polovinu
odbytu je
moÏno
realizovat
dosavadními
cestami

pro nejdÛleÏitûj‰í
trhy jsou nutné
nové odbytové
cesty

jsou nutné zcela
nové odbytové
cesty

doplÀuje
stávající
v˘robkovou
linii, která
nebyla plnû
vytíÏena

doplÀuje
stávající
v˘robkovou
linii

patﬁí ke
stávající
v˘robkové
linii

mÛÏe b˘t
ãásteãnû
pﬁipojen ke
stávající
v˘robkové linii

zcela nov˘
v˘robek, kter˘
nelze pﬁiﬁadit
k Ïádné
v˘robkové linii

podporuje
odbyt jin˘ch
v˘robkÛ

neutrální

mal˘ vliv

silnû ovlivÀuje
odbyt stávajících
v˘robkÛ

nahrazuje
stávající
v˘robky

podstatnû
pﬁíznivûj‰í neÏ
u konkurence

pﬁíznivûj‰í
neÏ
u konkurence

stejná

hor‰í

podstatnû vy‰‰í
cena neÏ
u konkur, v˘r.
stejné kvality

dosavadní

pﬁeváÏnû
dosavadní

ãásteãnû
noví

pﬁeváÏnû
noví

zcela
noví

rÛzná pﬁání
zákazníkÛ, ale
staãí malé
zásoby
obchodu

rÛzná pﬁání
zákazníkÛ
s vy‰‰ími, ale
stejnû vysok˘mi
stavy zásob
u jednotl. variant

ãetné varianty
s promûnliv˘mi
stavy zásob

Poãet potﬁebn˘ch
variant v˘robkÛ
0,1

Ïádné

velmi
málo

Pﬁi maximálnû dosaÏiteln˘ch 400 bodech (po zohlednûní vah) se mÛÏe povaÏovat za dostateãné napﬁ. dosaÏení minimálnû 320 bodÛ.
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9. 3. 4 Prosazování námûtÛ
V této etapû dozrává technické ﬁe‰ení v˘robku natolik, Ïe je moÏné pﬁednostnû ﬁe‰it otázku, do jaké míry bude navrhovan˘ v˘robek úspû‰n˘ na trhu
a jak bude efektivní pro v˘robce.
Nadûjnost v˘robku je moÏné posuzovat podle toho, jak splÀuje poÏadavky tzv. CIA anal˘zy. (Competitive Innovation Advantage), která zdÛrazÀuje, Ïe pro úspûch v˘robku je dÛleÏité nejenom vlastní technické ﬁe‰ení
v˘robku, ale i v˘hodnost nového v˘robku pro uÏivatele. Konsument není
ochoten platit vy‰‰í cenu za nov˘ v˘robek jenom proto, Ïe má vy‰‰í parametry oproti svému pﬁedchÛdci, ale proto, Ïe mu nové parametry pﬁiná‰ejí ekonomickou v˘hodu.
Trommsdorf a Steinhof (2007) doporuãují posuzovat CIA podle následujících kriterií:
1. v˘robek musí mít v˘raznou pﬁevahu v porovnání s konkurencí
2. tato pﬁevaha musí b˘t z hlediska zákazníka dÛleÏitá
3. zákazník si jí musí b˘t vûdom
4. nemÛÏe b˘t jednodu‰e dosaÏena konkurencí
5. nemÛÏe b˘t zpochybnûna vlivy okolí.
Rozhodující v˘znam má druh˘ z faktorÛ. Zákazník musí b˘t pﬁesvûdãen
o tom, Ïe jeho souãasné, popﬁ. budoucí potﬁeby budou pﬁipravovanou inovací uspokojeny lépe, neÏ u stávajících nebo konkurencí pﬁipravovan˘ch v˘robkÛ.
Na dosaÏení této konkurenãní v˘hody má v˘razn˘ vliv cena. Proto se doporuãuje, aby minimálnû v této fázi pﬁípravy nového v˘robku byly dodrÏovány principy target costingu. Jedná se o managersk˘ princip, zamûﬁen˘ do
nákladové oblasti s cílem pﬁispût k dosaÏení zákazníky akceptovatelné ceny.
Jeho podstatu tvoﬁí:
– urãení limitu ceny není stanoveno na základû obvyklého pﬁístupu, tj. v˘robními náklady a ziskem, ale trhem akceptovatelnou prodejní cenou
– z limitÛ v˘robních nákladÛ v˘robku lze urãit cílové náklady pro jednotlivé
souãásti v˘robku a limitní náklady pro v˘robní procesy.
Z tûchto zásad vypl˘vá, Ïe cenu v˘robku urãují funkãní vlastnosti a nikoliv naopak.
Zvlá‰tû u inovací vysok˘ch ﬁádÛ je zapotﬁebí k realizaci inovaãního procesu nutné pﬁistoupit na základû zásad projektového ﬁízení. Pod tímto termínem rozumíme cílovû orientované plánování, ﬁízení a kontrolu projektÛ, zamûﬁen˘ch na realizaci ãasovû vymezen˘ch, novátorsk˘ch
a komplexnû zamûﬁen˘ch projektÛ. ¤ízení inovaãních projektÛ se v porovnání s bûÏn˘mi projekty vyznaãuje ﬁadou specifick˘ch rysÛ, souvisejících napﬁ. s existencí konkurenãního tlaku, jejich poloflexibilní povahou
apod. Podrobnûji viz 13. kapitola této publikace a napﬁ. Dvoﬁák a kol.
(2006, s. 141–142).
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V této fázi inovaãního procesu by rovnûÏ mûlo docházet k upﬁesÀování plánÛ
realizace marketingového mixu. Ten Kotler (2004) definuje jako soubor taktick˘ch marketingov˘ch nástrojÛ – v˘robkové, cenové, distribuãní a komunikaãní
politiky, které umoÏÀují firmû upravit nabídku podle pﬁání zákazníkÛ na cílovém
trhu. Ve v˘robkové oblasti je zvaÏováno, v jak˘ch variantách provedení a na jak˘ch trzích má b˘t v˘robek nabízen, jak má b˘t budováno jeho image a vytváﬁen desing, pod jakou znaãkou má b˘t prodáván , jak má organizován servis.
U ceny se rozhoduje o tom, zda má b˘t pﬁi uvedení na trh volena vy‰‰í cena s tím,
Ïe v˘robek si zpoãátku budou poﬁizovat spí‰e zákazníci „inovativního“ zamûﬁení nebo naopak nízká cena, umoÏÀující rychlé roz‰íﬁení v˘robku. ZvaÏovány jsou
rovnûÏ otázky moÏn˘ch zavádûcích rabatÛ, platebních podmínek a pod. V tûsné
vazbû na cenu vystupují jednotlivé nástroje komunikaãního mixu, zvlá‰tû potom
reklamy. Public relations mÛÏe mít znaãn˘ v˘znam pﬁi uvádûní na trh dﬁíve neznám˘ch produktÛ. V oblasti distribuãní politiky se ﬁe‰í otázky distribuãních
cest, ãlánkovitosti prodeje, dostupnosti distribuãních sítí apod. Podrobnûji o plánování marketingového instrumentaria viz napﬁ. Kotler (2004).
V této fázi invenãní fáze inovaãního procesu poprvé dochází k materializaci inovaãního námûtu v podobû prototypu. Na jeho základû je moÏné realizovat testování jeho uÏitn˘ch vlastností v laboratoﬁích, u potenciálních zákazníkÛ a na základû jejích v˘sledkÛ se mohou realizovat i marketingové
testy v˘robku. Tyto testy mají podle Kotlera (2004) umoÏnit získat zku‰enosti
s marketingem daného produktu je‰tû pﬁed investováním velk˘ch ãástek do
jeho uvedení na trh. V jeho prÛbûhu se ovûﬁuje segmentace v˘robku i pouÏití jednotliv˘ch nástrojÛ marketingového mixu.
V˘sledky marketingov˘ch testÛ a poznatky z prÛzkumu trhu umoÏÀují
v nûkter˘ch pﬁípadech pﬁistoupit ke kvantifikaci oãekávání, spojovan˘ch
s inovací. Jedná se o odhady takov˘ch ekonomick˘ch veliãin, jako je v˘voj trÏeb, trÏního podílu a ukazatelÛ efektivnosti (napﬁ. v podobû ukazatelÛ znám˘ch pﬁi posuzování efektivnosti investic, tzn. v˘nosnosti, doby splacení,
ãisté souãasné hodnoty, vnitﬁního v˘nosového procenta-podrobnûji o tûchto
metodách viz napﬁ. Synek a kol. (2003) .

9. 3. 5 Uvedení na trh (komercializace)
Pozitivní v˘sledky krokÛ, provádûn˘ch v rámci pﬁedcházející etapy mohou
vést k rozhodnutí uvést nov˘ v˘robek na trh. V této souvislosti je zapotﬁebí
ﬁe‰it ﬁadu otázek. Patﬁí k nim:
– upﬁesnûní nástrojÛ marketingového mixu (ceny, propagace, distribuãních cest)
– posouzení nebezpeãí „kanibalizace“, tj. roz‰iﬁování nového v˘robku na
úkor dosud úspû‰ného stávajícího v˘robku
– vyhodnocení ekonomické situace na trhu a u potenciálních zákazníkÛ (v˘voj reáln˘ch mezd, intenzita konkurence apod.)
– rozhodnutí, zda bude nov˘ v˘robek uvádûn na vybran˘ch trzích selektivnû, popﬁ. globálnû
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Empirické v˘zkumy ukazují, Ïe pﬁes ve‰kerou odli‰nost v˘robkÛ a trhÛ lze
v procesu difuze inovací vysledovat urãité spoleãné rysy. Tak rychlost difuze
v˘robkÛ závisí podle Rogerse (2003) na následujících charakteristikách v˘robku:
– relativní v˘hodnost inovace v porovnání se stávajícím ﬁe‰ením, resp. konkurencí, a to jak z technického, tak i z technicko-ekonomického hlediska
nebo ãistû ekonomického hlediska (pomûr v˘kon/cena, rentabilita apod.
– kompatibilita, tp znamená v daném pﬁípadû sluãitelnost se stávajícími zku‰enostmi, navazujícími technick˘mi zaﬁízeními a potﬁebami zákazníkÛ
– komplexnost, daná sloÏitostí inovace a obtíÏností jejího vyuÏívání. S rÛstem
ﬁádu inovace roste její komplexnost a nároãnost na pochopení a realizaci
– ovûﬁitelnost – moÏnost sám si vyzkou‰et inovaci mÛÏe pozitivnû ovlivnit
kupní rozhodnutí
– sdûlitelnost – rychlosti difuze napomáhá moÏnost základní charakteristiky
urãité inovace popsat nebo nûkomu sdûlit své zku‰enosti.
Stejn˘ autor dospûl k závûru, Ïe je moÏné popsat typické skupiny zájemcÛ
o nové v˘robky. Patﬁí k nim novátoﬁi (tvoﬁí 2,5 % zájemcÛ), ãasní uÏivatelé
(13,5 %), ranná men‰ina (34 %), pozdní men‰ina (34 %) a opozdilci (16 %).
Je na marketingov˘ch odbornících, aby se uplatnûním marketingového instrumentária pokusili toto rozvrstvení, odpovídající v podstatû Gaussovû
kﬁivce, zmûnit ve prospûch novátorÛ a ãasn˘ch uÏivatelÛ.
Urãitou pomÛckou typu „aby se na nic v této fázi inovaãního procesu nezapomnûlo“ mÛÏe slouÏit následující pﬁehled otázek (checklisten), obsaÏen˘
v publikaci Vahs, Burmester (2005).
Pﬁehled otázek (Checkliste) Uvedení na trh
 Jsou si v‰echny osoby v podniku, které se podílejí na inovaãním procesu
vûdomy toho, Ïe uvedení na trh je konec koncÛ rozhodující pro úspû‰nost
inovace?
 Jaká role pﬁíslu‰í marketingu v souvislosti s uvedením produktové inovace na trh?
 Kde ve va‰em podniku a v oboru vidíte kritické faktory úspû‰nosti uvedení nov˘ch produktÛ na trh?
 Jsou cílenû vyhodnocovány v˘sledky v˘zkumu trhu, inovací a jejich difuze
a podílejí se takto získané poznatky na tvorbû konceptu uvádûní na trh?
 Existuje v podniku jasná pﬁedstava o cílech, které má sledovat inovaãní
marketing?
 Je v podniku definovaná marketingová strategie pro uvádûní nov˘ch produktÛ na trh?
 Postupuje se pﬁi uvádûní na trh systematicky a ve vazbû na individuální
rámcové podmínky v˘robku nebo má prÛbûh uvedení na trh spí‰e chaotick˘ a nahodil˘ charakter?
 Jak˘m zpÛsobem a v jakém rozsahu jsou na uvádûní na trh pﬁipraveni
vlastní pracovníci?
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 Existují cílená opatﬁení v interní komunikaci?
 MÛÏete identifikovat hlavní skupiny zákazníkÛ, které mají zvlá‰tní v˘znam
pﬁi uvádûní na trh?
 Jsou pﬁed plo‰n˘m uvedením na trh shromaÏìovány poznatky, získané na
testovacím trhu a jsou cílenû vyhodnocovány poznatky od pilotních zákazníkÛ?
 Je start v˘robku na trhu dostateãnû a vãas pﬁipraven, zvlá‰tû prostﬁednictvím komunikaãních opatﬁení?
 V jakém rozsahu a k jakému okamÏiku jsou pﬁi uvádûní nov˘ch produktÛ
na trh pouÏity klasické marketingové nástroje?
 SnaÏí se podnik pﬁijmout opatﬁení pro získání zcela nov˘ch zákazníkÛ nebo takov˘ch , jejichÏ pﬁedstavy a oãekávání byly nedostateãnû zﬁetelnû vyjadﬁovány?
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10.
INOVAâNÍ

PROCES

A JEHO FINANCOVÁNÍ

10. 1 Zvlá‰tnosti financování inovaãního procesu
Omezen˘ rozsah prostﬁedkÛ, které mÛÏe spoleãnost, popﬁ. jednotlivé firmy vûnovat na financování v˘zkumu, v˘voje a inovací spolu s nepﬁebern˘m
mnoÏstvím námûtÛ na inovace staví do popﬁedí problematiku financování inovaãního procesu jak v jeho invenãní, tak i v inovaãní fázi. Jen v˘jimeãnû je
pﬁedmûtem financování inovaãní proces v celém jeho rozsahu. Zpravidla
jsou ﬁe‰eny otázky financování v˘zkumu a v˘voje a oddûlenû otázky financování zavedení v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje do praxe, tedy vlastní inovace.
Tento pﬁístup se projevuje mj. i v ãeské legislativû, kde v základní právní normû – Zákon ã.130/2002 Sb., o podpoﬁe v˘zkumu a v˘voje z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (zákon o podpoﬁe v˘zkumu a v˘voje), je ﬁe‰ena, a to pouze v omezeném rozsahu pouze problematika
podpory v˘zkumu a v˘voje. Omezenost této právní normy kromû toho, Ïe se
vÛbec nezab˘vá inovacemi, spoãívá mj. v tom, Ïe podporu v˘zkumu a v˘voje omezuje pouze na pﬁímé formy této podpory a zcela opomíjí i dal‰í moÏnosti jejího poskytování.
Gerybadze (2004) vypoãítává ﬁadu okolností, které je zapotﬁebí pﬁi ﬁe‰ení
problematiky financování brát do úvahy. Patﬁí k nim mj. informaãní asymetrie,
spoãívající v tom, Ïe dostateãnû podrobné údaje a kvalifikované znalosti o inovaãních procesech má k dispozici jen omezen˘ poãet úãastníkÛ rozhodovacího procesu. Ti, co mají konec koncÛ pﬁi ﬁe‰ení otázek financování rozhodující
slovo, nemusí zdaleka tûmito znalostmi a informacemi disponovat.V˘znam má
i faktor ãasu v inovaãním procesu, kter˘ mÛÏe trvat i více neÏ 10 let a teprve po
uplynutí této doby je moÏné oãekávat ekonomick˘ pﬁínos z realizované inovace. JiÏ dﬁíve jsme uvedli, Ïe investice do v˘zkumu, v˘voje a inovací se vyznaãují vysokou mírou rizika a nejistoty, coÏ dále redukuje moÏn˘ poãet zájemcÛ
o financování inovaãních a v˘zkumn˘ch projektÛ. Z etapovitosti inovaãního
procesu vypl˘vá nezbytnost ãasto opakovanû hledat zdroje financování jednotliv˘ch stadií inovaãního procesu, kdy navíc etapu od etapy stoupá nároãnost
na v˘‰i tûchto prostﬁedkÛ. Vzhledem ke komplexnosti inovaãního procesu, na
kterém se mÛÏe podílet znaãné mnoÏství útvarÛ, organizací a institucí, vzniká
i problém pﬁiﬁaditelnosti nabíhajících nákladÛ a pozdûji ziskÛ jednotliv˘m subjektÛm (tzv. problém externality).
JiÏ z tohoto struãného úvodu vypl˘vá, Ïe k ﬁe‰ení problematiky financování
inovaãního procesu je moÏné pﬁistupovat z celé ﬁady hledisek. Dále se soustﬁedíme na financování inovaãního procesu podle pÛvodu zdrojÛ financování.

10. 2 Zdroje financování inovací
Pﬁedstavu o hlavních zdrojích financování inovací dává následující obr. 1.
Prvotní rozãlenûní údajÛ je na zdroje poskytované veﬁejnou a soukromou sférou. V globálním vyjádﬁení jsou ov‰em k dispozici zpravidla nikoliv celkové
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prostﬁedky, vynakládané na inovaãní proces, ale pouze na jeho invenãní ãást,
tj.na v˘zkum a v˘voj. I kdyÏ je zﬁejm˘ v˘raznû rozdíln˘ pﬁístup k financování
v˘zkumu a v˘voje v USA a v evropsk˘ch zemích, pﬁesto lze konstatovat, Ïe
v âeské republice je tento podíl nízk˘ a nedává záruku, Ïe bude splnûno doporuãení z Barcelony, aby v r. 2010 tento podíl ãinil 2 % HDP. Na tûchto globálních ukazatelích se projevuje skuteãnost, Ïe podniky v USA, resp. ve vyspûl˘ch zemích evropské unie dávají na vûdu a v˘zkum podstatnû vy‰‰í podíl
z obratu )3–5 % i více, podle charakteru odvûtví), neÏ podniky ãeské, které
podle v˘sledkÛ prÛzkumu Svazu prÛmyslu a dopravy vynakládají na tyto ãinnosti jen 0,5–l % svého obratu.
Obr. 1 Zdroje financování inovací

I kdyÏ budeme v dal‰ím textu hovoﬁit o nezastupitelné úloze prostﬁedkÛ
z veﬁejn˘ch zdrojÛ, pﬁesto platí, Ïe základním ãlánkem financování inovaãního procesu musí b˘t podniky, protoÏe jinak budou v trÏním prostﬁedí v krat‰í ãi del‰í perspektivû odsouzeny k zániku.

10. 2. 1 Soukromé zdroje financování
10. 2. 1. 1 Podnikové interní a externí zdroje
Pro financování inovací mohou podniky vyuÏít jak sv˘ch interních, tak
i externích zdrojÛ. U interních zdrojÛ pﬁipadá do úvahy pﬁedev‰ím zisk
v rámci tzv. samofinancování. Pﬁedev‰ím v ran˘ch fázích inovaãního procesu
mÛÏe b˘t vzhledem k rizikovosti inovaãních projektÛ zisk jedin˘m dostupn˘m finanãním zdrojem. Proto je dÛleÏité sledovat míru zdanûní zisku podniku, protoÏe lze oãekávat, Ïe pﬁi niÏ‰ím zdanûní bude rÛst zájem podnikÛ investovat do inovací. Na v˘‰i ãistého zisku má kromû procentní sazby danû
vliv i rozsah daÀovû uznateln˘ch nákladÛ, ke kter˘m patﬁí mj. i dal‰í potenciální interní zdroj financování, tj. odpisy. Proto nûkteré podniky spí‰e neÏ
v˘‰i daÀové sazby preferují moÏnost zahrnout do nákladÛ vy‰‰í podíl odpisÛ.
Mimoﬁádn˘ v˘znam má z tohoto hlediska moÏnost , aby podniky uplatÀovaly odpoãet od základu danû z pﬁíjmu ve v˘‰i 100 % v˘dajÛ vynaloÏen˘ch pﬁi
realizaci projektÛ v˘zkumu a v˘voje.
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Externím vlastním zdrojem financování inovací mohou b˘t prostﬁedky, získané emisí podnikov˘ch akcií. V podmínkách ãeského hospodáﬁského
a právního prostﬁedí není pouÏití tohoto zdroje prozatím pﬁíli‰ roz‰íﬁeno. Po
roce 1990 do‰lo jen v˘jimeãnû k emisi primárních akcií a i v souãasné dobû
nejsou podniky naklonûny tomuto zpÛsobu získávání prostﬁedkÛ pro dal‰í
rozvoj. Lze ale oãekávat, Ïe postupnû s konsolidací ãeského kapitálového trhu bude stoupat jeho v˘znam i pro získávání prostﬁedkÛ na inovace.
Pﬁedev‰ím u velk˘ch podnikÛ má dÛleÏit˘ v˘znam zpÛsob rozhodování
a disponování s podnikov˘mi prostﬁedky, urãen˘mi na inovace. Zpravidla se
pﬁi tomto rozhodování hledá odpovûì na následující otázky: (1) ãím se zab˘vá konkurence, (2) jaké náklady jsou spojeny s projekty, doporuãovan˘mi
vlastními v˘zkumníky (3) co si mÛÏeme dovolit. V souãasné dobû se prosazuje pﬁístup, zaloÏen˘ na následujících principech:
 princip dekompozice, vyÏadující aby se o v˘bûru inovaãních projektÛ a jejich financování rozhodovalo na tûch místech v podnikové hierarchii, kde
jsou k dispozici nejlep‰í a nejspolehlivûj‰í informace
 princip subsidiarity, podle kterého by rozhodování mûlo probûhnout na
nejniÏ‰ím ãlánku v podniku, kter˘ má k dispozici potﬁebné údaje a prostﬁedky
 princip kompatibility (kongruence), kter˘ poÏaduje, aby ten, kdo rozhoduje o realizaci a cílech projektÛ souãasnû nesl odpovûdnost za v˘daje
a pﬁíjmy s tímto projektem spojené
 princip integrace, kter˘ pﬁedpokládá, Ïe existují projekty, které pﬁesahují
moÏnosti dílãích podnikov˘ch jednotek a musí b˘t proto ﬁe‰eny na celokoncernové úrovni.

10. 2. 1. 2 Banky
Z hlediska inovaãního procesu bûÏné komerãní banky vystupují vÛãi podnikÛm pﬁedev‰ím jako poskytovatelé externího cizího kapitálu v podobû
dlouhodob˘ch bankovních úvûrÛ. Zvlá‰tnosti ãeské privatizace vedly k tomu, Ïe na rozdíl od okolních zemí byla u ãesk˘ch podnikÛ znaãná poptávka
po bankovních úvûrech. To ani tak nesouviselo s okolností, Ïe cizí kapitál je
zpravidla levnûj‰í, neÏ kapitál vlastní (protoÏe to platí i u sousedÛ), ale se zásadou, Ïe cizí kapitál nezakládá nárok na spoluúãast na ﬁízení podniku. Inovaãní projekty b˘vají znaãnû nároãné v technické oblasti, které nejsou pracovníci banky ãasto schopni vyhodnotit a jejich posouzení externími experty
by bylo pro banku finanãnû znaãnû nároãné. âeské banky se navíc v devadesát˘ch letech vyãerpaly svou angaÏovaností ve velk˘ch, ãasto pﬁedluÏen˘ch
podnicích a na poskytování úvûrÛ na nadûjné inovaãní projekty, pﬁedkládané mal˘mi firmami jim nezb˘valy ani prostﬁedky, ani odhodlání.
Neochota bank angaÏovat se pﬁi financování inovací je zvlá‰tû v˘znamná
ve vztahu k mal˘m a stﬁedním podnikÛm (MSP), které zpravidla nemohou
poskytnout bance dostateãné záruky za pﬁijíman˘ úvûr. Pﬁíznaãná je v této
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souvislosti i v˘razná informaãní asymetrie, kdy MSP má podrobné informace o technické stránce projektÛ, ale bance chybí vût‰inou dal‰í informace
ekonomického charakteru, dÛleÏité pro poskytnutí úvûru. Pokud nakonec by
banka byla ochotna úvûr poskytnout, není MSP zpravidla finanãní a cenové
poÏadavky banky schopen akceptovat. V podmínkách âR podle (Krchová,
Voﬁechová 2005) patﬁí k dal‰ím bariérám úvûrování podnikatelÛ (které nesouvisí pouze s financováním inovací) nedostateãná ochrana práv vûﬁitele,
nefunkãní úpadkové právo, nedostatek kvalitních informací o finanãní situaci MSP a nízká kvalita podnikatelsk˘ch zámûrÛ. Obecnû platí, Ïe je pro banky v˘hodnûj‰í poskytnout jeden vût‰í úvûr neÏ ﬁadu úvûrÛ men‰ích, protoÏe
pracnost s pﬁípravou úvûru je témûﬁ nezávislá na jeho velikosti. V pﬁípadû
podnikatelského nezdaru je u projektu MSP ãasto ohroÏen cel˘ podnik, kter˘ se mÛÏe dostat do konkurzního ﬁízení. MoÏnost získání poskytnut˘ch prostﬁedkÛ je v tomto pﬁípadû pro banku minimální. Pokud ztroskotá projekt
u velkého podniku, potom zpravidla nedochází k ohroÏení jeho existence.
Nûkteré banky nabízejí podnikÛm kromû provozního a investiãního financování spolupráci pﬁi realizaci exportu napﬁ. tím, Ïe poskytnou exportní
financování, usnadní úvûrové ﬁízení, popﬁ. zajistí inkaso plateb. Zaji‰tûní exportu pﬁitom mÛÏe b˘t jednou z podmínek pro realizaci urãité inovace. Je‰tû
tûsnûj‰í vazbu na inovaãní proces mají ty bankovní produkty, které usnadÀují podnikÛm Ïádosti o dotace ze zdrojÛ EU. Podle dosud platn˘ch pravidel
mÛÏe podnik prostﬁedky ze strukturálních fondÛ EU získat aÏ po úspû‰ném
dokonãení projektu a po pﬁedloÏení pﬁíslu‰n˘ch dokladÛ prokazujících v˘‰i
nákladÛ. Proto nûkteré banky umoÏÀují podnikÛm získat tzv. úvûrov˘ pﬁíslib,
kter˘ umoÏÀuje pﬁi podání Ïádosti o dotaci prokázat finanãní pﬁipravenost
projekt realizovat. Dal‰í moÏnost spoãívá v tzv. pﬁedfinancování dotace, (t. j.
úhrady v˘dajÛ, které budou pokryty dotací) v dobû mezi termíny plateb a obdrÏením dotace. Nedotované ãásti projektÛ je posléze moÏné uhradit pomocí stﬁednûdobého nebo dlouhodobého investiãního úvûru. Nûkteré banky se
kapitálovou úãastí podílejí na fungování fondÛ rozvojového a rizikového kapitálu .
Zvlá‰tní postavení v bankovní soustavû zaujímá âeskomoravská záruãní
a rozvojová banka, jejíÏ pÛsobení je mimoﬁádnû závaÏné i pro oblast financování inovací. Banka zprostﬁedkovává napﬁ. bankovní záruky pro malé
a stﬁední podnikatele a angaÏuje se rovnûÏ v poskytování zv˘hodnûn˘ch
úvûrÛ, a to vãetnû projektÛ, které jsou spolufinancovány z prostﬁedkÛ EU.
Posláním âeské exportní banky, a.s. je poskytnout domácím v˘vozcÛm takovou finanãní podporu , jaká je obvyklá v jin˘ch vyspûl˘ch zemích svûta.
Kriteriem pro hodnocení její ãinnosti tedy není objem dosaÏeného zisku, ale
objem podpoﬁeného v˘vozu. K produktÛm âEB patﬁí napﬁ. pﬁímé v˘vozní
úvûry slouÏící k pﬁeklenutí období od expedice pﬁedmûtu v˘vozu do okamÏiku inkasa plateb nebo úvûry na financování v˘roby pro v˘voz, vãetnû
pﬁípadného roz‰íﬁení v˘robních kapacit. Souãástí systému státní podpory
exportu je i Exportní garanãní a poji‰Èovací spoleãnost, a.s. (EGAP), která
nabízí poji‰tûní rizik spojen˘ch se splácením úvûrÛ a vystavováním záruk
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souvisejících s finanãním zabezpeãením v˘vozu. EGAP poji‰Èuje úvûry a záruky proti kombinaci teritoriálních (politick˘ch) a trÏnû nezajistiteln˘ch komerãních rizik i proti samostatn˘m teritoriálním nebo dlouhodob˘m komerãním rizikÛm. V˘znam tohoto produktu pro financování inovací spoãívá
v tom, Ïe komerãní banky mohou b˘t ochotnûj‰í poskytnout úvûry na takto
poji‰tûné v˘stupy z realizace jednotliv˘ch projektÛ.

10. 2. 1. 3 Private Equity-Venture Capital
Venture Capital (VC)
V pﬁekladu do ãe‰tiny tento termín znamená projekt nebo dobrodruÏství.
V této souvislosti se pro tento druh kapitálu vÏilo ãeské oznaãení „rizikov˘
kapitál“, popﬁ. je moÏné se setkat i s oznaãením „rizikov˘ a rozvojov˘ kapitál“. Laník a Vokáã (2006) charakterizují rizikov˘ kapitál jako kapitál, vkládan˘ prostﬁednictvím rizikového fondu do základního kapitálu zpravidla veﬁejnû neobchodovateln˘ch firem s cílem financovat poãáteãní ãinnost firmy,
popﬁ. projekty rozvojového a inovaãního charakteru. Souãasné pojetí VC financování má je‰tû ‰ir‰í zábûr. MÛÏe se jednat o následující pﬁípady financování rizikov˘m kapitálem:
– seed-financig, které je zamûﬁeno na financování nákladÛ v˘zkumu a v˘voje vznikajícího produktu nebo na financování prvních krokÛ v podnikání. Riziko je v tomto pﬁípadû abnormálnû vysoká a doba návratnosti znaãná. Z desítek fondÛ aktivních v âR se na tento druh financování
nespecializuje Ïádn˘
– start-up-financing se zamûﬁuje na zakládání podnikÛ popﬁ. na dal‰í v˘voj
v˘robkÛ aÏ do stádia v˘robní zralosti a na poﬁízení v˘robních faktorÛ.
RovnûÏ o tuto formu financování je mezi fondy rizikového kapitálu v âR
minimální zájem.V (Krchová, Voﬁechová 2005) se hovoﬁí o tﬁech fondech
v âR ochotn˘ch financovat takto zamûﬁené investice.
U financování zamûﬁeného na inovaãní proces pﬁedstavují dal‰í typy financování First-stage financing, second-stage- financing a third-stage financing,
které se zamûﬁují na jednotlivé etapy komercionalizace inovovaného v˘robku
od uvedení na trh do vyãerpání trÏního potenciálu. U rizikového kapitálu smûﬁujícího na financování firmy v jednotliv˘ch fázích jejího Ïivotního cyklu se vyskytuje bridge-financing , resp. development- financing, umoÏÀující financování dal‰ího rozvoje podniku, resp. pﬁípravu uvedení jeho akcií na burzu.
V tûchto pﬁípadech je jiÏ riziko spojené s podnikáním podstatnû men‰í a men‰í
je i doba návratnosti takto investovaného kapitálu. Proto je tento zpÛsob financování v popﬁedí zájmu fondÛ rizikového kapitálu. U podnikÛ, kter˘m hrozí ukonãení jejich ãinnosti popﬁ. prohlá‰ení konkurzu je moÏné se setkat s tzv.
záchrann˘m financováním (rescue capital). V pﬁípadech kdy se podnik dostane do krátkodobé ztráty a má nadûji na znovuvytvoﬁení dostateãného cash-flow
mÛÏe dojít k profinancování dluhÛ (debt replacement), kter˘ sice zabraÀuje
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dal‰ímu nesplácení dluhÛ a velkému úvûrovému zatíÏení podniku, kdy ale venture kapitálov˘ investor náhradou za proplacení dluhÛ firmy v ní získává majetkov˘ podíl. Rizikov˘ kapitál mÛÏe b˘t rovnûÏ pouÏit na nákup jin˘ch firem
popﬁ. na pﬁevzetí vlastní firmy jejím managementem, resp. managementem
z mimopodnikového okolí (acquisition capital).
Pﬁes uvádûné nesporné pﬁednosti financování rizikov˘m VC není tato forma financování inovaãního procesu pﬁíli‰ roz‰íﬁena. Jedním z hlavních dÛvodÛ jsou poÏadavky VC spoleãností na oãekávanou rentabilitu realizovan˘ch
projektÛ, které se pohybují zpravidla na úrovni 20–30 %. Je zﬁejmé, Ïe projektÛ, které by slibovaly tak vysokou rentabilitu je minimum.
Business angels
Nûkterá slabá místa spojená s fungováním fondÛ rizikového kapitálu odstraÀuje poskytování rizikového kapitálu prostﬁednictvím tzv. business angels, téÏ oznaãovan˘ch jako „kmotﬁi podnikatelÛ“. Za tímto oznaãením zpravidla vystupují kapitálovû silní jedinci, ãasto s vlastními rozsáhl˘mi
zku‰enostmi z podnikání, kteﬁí jsou ochotni pouÏít vlastní kapitál pro investice do pro nû zajímav˘ch nápadÛ ãi podnikÛ. Kapitálov˘ vstup uskuteãní zakoupením minoritního podílu ve firmû s oãekáváním, Ïe po urãité dobû
(zpravidla 3–5 let) tento svÛj podíl odprodají a na základû rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou svého podílu realizují zisk. Tento kapitálov˘ vstup se
na rozdíl od VC uskuteãÀuje zpravidla anonymnû. Rozdíl oproti VC spoãívá ãasto v tom, Ïe business angels se osobnû angaÏuje ve firmû, do které investoval. MÛÏe v ní vystupovat jako poradce a pﬁiná‰et své obchodní a oborové zku‰enosti, popﬁ. v ní b˘t zamûstnán na pracovní úvazek. JestliÏe si
uvûdomíme, Ïe nedostatek manaÏersk˘ch zku‰eností b˘vá velmi ãasto pﬁíãinou krachu zaãínajících firem, je tento pﬁínos velmi v˘znamn˘. Tato angaÏovanost ov‰em mÛÏe pﬁiná‰et i urãitá rizika v podobû konfliktÛ mezi stávajícími majiteli a managementem a „podnikatelsk˘m kmotrem“.
I kdyÏ v âR byla jiÏ v r. 2001 zaloÏena organizace „Business Angels Czech“
(BA Czech), která zastupuje roli nezávislého a autonomního servisu pro zájemce o tuto podobu rizikového kapitálu, tato forma financování je u nás roz‰íﬁena minimálnû. Na jedné stranû to je nedostatek jedincÛ s potﬁebn˘m finanãním zázemím, schopn˘ch vystupovat v roli business angels, na druhé
stranû není pﬁíli‰ firem, které by byly schopny vyhovût poÏadavkÛm poskytovatelÛ tohoto kapitálu.

10. 2. 2 Veﬁejné zdroje financování
10. 2. 2. 1 Financování inovaãního procesu ze státního rozpoãtu
I kdyÏ podnikové zdroje musí pﬁedstavovat hlavní souãást financování inovaãního procesu, je nezbytné, aby byly podnikové zdroje doplnûny prostﬁedky
ze státního rozpoãtu a dal‰ích veﬁejn˘ch zdrojÛ. Jak vypl˘vá z v˘voje v˘‰e této
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podpory od r. 1993, ukazuje se, Ïe tato forma podpory byla podcenûna. Teprve
v r. 1996 byl zastaven pokles tûchto ãástek s tím, Ïe v r. 2002 mûla státní podpora v˘zkumu a v˘voje ãinit 0,7% HDP, coÏ je mírnû pod prÛmûrem zemí Evropské unie. Skuteãn˘ v˘voj ale ukazuje, Ïe se této hodnoty nepodaﬁilo dosáhnout.
RovnûÏ v dal‰ích letech se v˘‰e prostﬁedkÛ ze státního rozpoãtu vyvíjela zcela
nedostateãnû a jiÏ dnes je zﬁejmé, Ïe se nepodaﬁí splnit v˘zvu EU, aby podíl prostﬁedkÛ ze státního rozpoãtu na vûdu a v˘zkum ãinil v r. 2010 1 % HDP.
Pﬁímá finanãní podpora ze státního rozpoãtu
Pﬁímá finanãní podpora mÛÏe b˘t podle zákona o podpoﬁe v˘zkumu a v˘voje z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ poskytována ve formû úãelové, popﬁ. institucionální podpory.
Úãelová podpora mÛÏe b˘t poskytnuta pouze na základû v˘sledkÛ veﬁejné soutûÏe ve v˘zkumu a v˘voji na grantové projekty z v˘dajÛ Grantové
agentury âeské republiky, programové projekty základního a aplikovaného
v˘zkumu, realizující Národní program v˘zkumu a nebo na projekty aplikovaného v˘zkumu a v˘voje z v˘dajÛ na v˘zkum a v˘voj rozpoãtov˘ch kapitol
pﬁíslu‰n˘ch správních úﬁadÛ. Dále je moÏné úãelovou podporu poskytnout
na programy v˘luãnû urãené pro potﬁeby státu nebo územních samosprávních celkÛ. Projekty a v˘zkumné zámûry (s v˘jimkou prÛmyslového v˘zkumu a v˘voje) mohou získat podporu aÏ do v˘‰e 100 % celkov˘ch uznan˘ch
nákladÛ, u projektÛ prÛmyslového v˘zkumu mÛÏe podpora ãinit nejv˘‰e
50% a u projektÛ v˘voje maximálnû 25 % celkov˘ch uznan˘ch nákladÛ.
Pro efektivní vyuÏívání prostﬁedkÛ má zásadní v˘znam zpÛsob hodnocení
návrhÛ projektÛ a zámûrÛ ucházejících se o podporu. Toto hodnocení by mûlo b˘t uskuteãÀováno maximálnû objektivními, transparentními a nezávisl˘mi postupy. Cíle musí b˘t stanoveny konkrétnû, nemûlo by docházet k jejich
pﬁekr˘vání s jin˘mi programy a mûly by mít dostateãn˘ rozsah.
Nejãastûj‰ím nástrojem pro vyhodnocování návrhÛ projektÛ je ohodnocovací soustava. Pﬁi její konstrukci jsou definovány rozhodovací parametry, kritéria, stanovena jejich váha a stanoven maximální poãet bodÛ, kter˘ mÛÏe
kaÏd˘ parametr získat. Celkové bodové ohodnocení projektu je potom zji‰tûno jako souãet souãinÛ váhy parametrÛ a jejich bodového ohodnocení.
Úãelová podpora se poskytuje zpravidla jako dotace právnick˘m a fyzick˘m osobám pro financování projektÛ. Jejich v˘sledky jsou urãeny ke zveﬁejnûní, pro potﬁeby orgánÛ státní správy nebo pro více uÏivatelÛ. Jinou formu pﬁedstavuje návratná finanãní v˘pomoc (tj. pÛjãka) právnick˘m
a fyzick˘m osobám, jejichÏ v˘sledky jsou urãeny pro jednoho uÏivatele.
Vedle úãelové podpory se státní podpora v˘zkumu a v˘voje uskuteãÀuje
formou institucionálního financování , tj. podporou v˘zkumn˘ch organizací, zﬁízen˘ch zákonem nebo ústﬁedními orgány. Z tûchto prostﬁedkÛ jsou na
základû hodnocení v˘sledkÛ jejich ãinnosti financovány jejich investice, mzdy, programy apod.
Urãit˘ problém financování v˘zkumu a v˘voje ze státního rozpoãtu v âR
pﬁedstavuje skuteãnost pﬁíli‰ vysokého podílu institucionálního financování,
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které nevytváﬁí dostateãn˘ tlak na ﬁe‰ení konkrétních úkolÛ, vãetnû snahy
o jejich urychlenou realizaci v praxi. Neuspokojivá je rovnûÏ struktura tûchto prostﬁedkÛ ve vazbû na jednotlivé etapy inovaãního procesu. âástky smûﬁující do základního v˘zkumu ãiní v âR 40 % prostﬁedkÛ na v˘zkum a v˘voj,
zatímco v ostatních zemích EU se jedná cca o 20 %. Naopak je v âR pﬁíli‰
nízk˘ podíl prostﬁedkÛ, smûﬁujících do aplikovaného v˘zkumu a v˘voje, coÏ
podvazuje moÏnosti realizace inovací.
Nepﬁímá finanãní podpora ze státního rozpoãtu
Kromû podnikov˘ch prostﬁedkÛ a pﬁímé podpory z veﬁejn˘ch zdrojÛ se
mÛÏe v˘znamn˘m nástrojem stimulace inovaãního procesu stát i nepﬁímá
podpora ze státního rozpoãtu. JestliÏe pﬁímá podpora spoãívá v poskytování
prostﬁedkÛ z veﬁejn˘ch rozpoãtÛ, nepﬁímá podpora se uskuteãÀuje formou
sníÏení pﬁedepisované sazby celních, daÀov˘ch a jin˘ch sazeb, dávek a poplatkÛ, které jsou souãástí pﬁíjmu tûchto rozpoãtÛ. ZávaÏná je pﬁitom skuteãnost, Ïe napﬁ. sníÏení daÀové sazby nemusí automaticky znamenat i sníÏení rozpoãtového pﬁíjmu, protoÏe niÏ‰í procentní sazba mÛÏe b˘t
vykompenzována absolutním nárÛstem zdaÀovan˘ch aktivit. Podobnû sníÏení celní sazby mÛÏe vést k vy‰‰ímu v˘nosu z cel,jestliÏe dojde u dané komodity v dÛsledku niÏ‰ího cla k nárÛstu clu podléhajícímu importu.
Zvlá‰tû v zemích s vysok˘m celním a daÀov˘m zatíÏením, mezi nûÏ patﬁí
i âeská republika, se mÛÏe nepﬁímá podpora stát dÛleÏitou souãástí mechanismu financování inovaãního procesu. Jedna z pﬁedností tohoto zpÛsobu
spoãívá v tom, Ïe nenaru‰uje na rozdíl od pﬁímé podpory konkurenãní prostﬁedí, protoÏe tento zpÛsob podpory mÛÏe získat kaÏd˘, kdo splní pﬁíslu‰ná
kritéria. Vzhledem ke v‰em tûmto okolnostem je v˘‰e vyuÏívání této podpory v âR ve v˘‰i cca 1 % z objemu pﬁímé podpory naprosto nedostateãné
a nesrovnatelné se situací v zemích EU, kde dosahuje 5–20%.
Kromû odeãitatelnosti ve‰ker˘ch v˘dajÛ na v˘zkum a v˘voj od pﬁíjmÛ,
podléhajících dani, se v zemích EU resp. OECD pouÏívají zejména následující daÀové úlevy a dal‰í zv˘hodnûní pro komerãnû orientovan˘ v˘zkumu
a v˘voj, z nichÏ nûkteré se v omezené míﬁe zaãínají pouÏívat i v âR. V publikaci AVO o.p.s. (2004) jsou uvádûny pﬁedev‰ím následující nástroje:
 DaÀov˘ dobropis / daÀová sleva/ (tzv. tax credit)
Je to procentuálnû stanovená odãitatelná ãástka od vypoãtené a splatné
danû. PouÏívá se buì jako pau‰ální sazba tzv. flat rate) z objemu nákladÛ
na v˘zkum a v˘voj nebo se stanoví z v˘‰e pﬁírÛstkÛ v˘dajÛ na v˘zkum a v˘voj v daném roce (tzv.incremental rate) oproti pﬁíslu‰nû vymezenému období ãi stanovenému základu (pﬁedchozí rok, fixní rok v minulosti, prÛmûr
z v˘dajÛ posledních dvou nebo tﬁí let, poslední nejvy‰‰í v˘daje). DaÀov˘
dobropis vztahující se na pﬁírÛstky v˘dajÛ se mÛÏe t˘kat ve‰ker˘ch v˘dajÛ
na v˘zkum a v˘voj (s v˘jimkou poﬁízené nemovitosti pro tyto úãely) nebo
jejich ãásti. V posledních letech lze sledovat tendenci k rÛstu sazby daÀov˘ch dobropisÛ.
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 Urychlené odpisování investiãních v˘dajÛ na v˘zkum a v˘voj
Jde o moÏnost odepsat jiÏ v prvním roce z pﬁíslu‰ného poﬁízeného investiãního majetku cel˘ch 100 % hodnoty nebo procentuálnû pomûrnû vysokou
ãástku, resp. se navíc pouÏívají tzv. mimoﬁádné odpisy hmotného investiãního majetku. Urychlené odpisování pﬁispívá k rychlému poﬁízení nov˘ch progresivních pﬁístrojÛ a techniky.
 RÛzné speciální daÀové pobídky
Prvním okruhem jejich uplatnûní je podpora lidského faktoru ve v˘zkumu
a v˘voji. Jde napﬁ. o daÀové slevy orientované na podporu vytváﬁení nov˘ch
pracovních pﬁíleÏitostí ve v˘zkumu a v˘voji. Nebo je vÏdy pro dan˘ rok stanovena v˘‰e speciální slevy z danû ze mzdy a z pﬁíspûvku na sociální poji‰tûní pro v˘zkumné a v˘vojové pracovníky. PouÏití daÀov˘ch dobropisÛ se téÏ
spojuje se zamûstnáváním mlad˘ch doktorandÛ, apod.
 DaÀové úlevy pro malé a stﬁední podniky
Tyto firmy, pokud jsou orientované na high-tech oblast a vyuÏívají v˘sledky v˘zkumu a realizují v˘vojové aktivity, jsou v nûkter˘ch zemích na urãitou
dobu osvobozeny od danû.
 DaÀová stimulace rizikového kapitálu
Ke stimulaci rizikového kapitálu v pﬁípadû jeho pouÏití na podporu v˘zkumu a rozvoje technologií jsou vyuÏívána daÀová opatﬁení v podobû osvobození od danû z v˘nosu kapitálu, niÏ‰ího zdanûní pﬁíjmÛ akcionáﬁÛ spoleãností rizikového kapitálu, subvencované úvûry, pﬁímá úãast státu ve fondech
rizikového kapitálu.
 SníÏení odvodÛ sociálního poji‰tûní zamûstnavatele za v˘zkumné a v˘vojové pracovníky
Tento nástroj umoÏÀuje zv˘‰it zájem podnikatelské sféry zamûstnávat
tvÛrãí pracovníky.
 Mechanismy garancí
Prostﬁednictvím státních garancí je moÏné úãinnûji zajistit pﬁístup k cizímu
kapitálu, a to zvlá‰tû pro malé a stﬁední podniky, které zpravidla nemají dostateãn˘ majetek pro ruãení za úvûry. V âR jiÏ tyto formy podpory existují,
ale nevztahují se explicitnû pouze na projekty spojené s v˘zkumem, v˘vojem
a inovacemi.
 Zv˘hodnûné úvûry
V âR je tato forma jiÏ vyuÏívána smûrem k MSP a spoãívá obvykle v subvencování úrokÛ nebo nízké pevné úrokové sazbû. Tato forma je vyuÏitelná
i smûrem k inovacím v rámci programu Inovace.
V âR má prÛlomov˘ charakter moÏnost daná zákonem ã. 669/2004 Sb., podle kterého je s úãinností od 1. 1. 2005 umoÏnûno, aby podniky uplatÀovaly
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odpoãet od základu danû z pﬁíjmu ve v˘‰i 100 % v˘dajÛ vynaloÏen˘ch pﬁi realizaci projektÛ v˘zkumu a v˘voje. Kromû prostﬁedkÛ státního rozpoãtu narÛstá
na v˘znamu moÏnost podílet se na financování inovaãního procesu z regionálních zdrojÛ, a to jak v pﬁímé, tak i v nepﬁímé podobû. Regionální orgány mohou poskytovat dotace popﬁ. zv˘hodnûné pÛjãky inovaãním firmám, popﬁ. klasÛm, mohou jim poskytovat zdarma nebo za zv˘hodnûn˘ch podmínek
potﬁebnou infrastrukturu apod.

10. 2. 2. 2 Financování a podpora inovaãního procesu v Evropské unii
V rámci orientace na vytvoﬁení Evropského v˘zkumného a inovaãního
prostoru a podstatného zv˘‰ení konkurenceschopnosti sv˘ch ãlenÛ vûnuje
EU stále rostoucí prostﬁedky na financování a podporu inovaãního procesu.
Jedná se o financování inovaãních projektÛ z rámcov˘ch programÛ, ze strukturálních fondÛ a prostﬁednictvím Evropské investiãní banky (EIB). Nefinanãní podpora inovaãního procesu ze strany EU se v souãasné dobû uskuteãÀuje v rámci programu EUREKA.
Financování z rámcov˘ch programÛ EU
Mezi prioritami rámcového programu najdeme mj. orientaci na technologie informaãní spoleãnosti, nanotechnologie a nanovûdy a udrÏiteln˘ rozvoj.
Pro financování z tohoto zdroje platí, Ïe EU finanãnû pﬁispívá pouze urãit˘m
procentem z celkov˘ch nákladÛ projektu. Úãastníci projektu proto musí pouÏít své vlastní zdroje, popﬁ. si je vypÛjãit napﬁ. od Evropské investiãní banky
resp. získat jin˘m zpÛsobem. Podle principu subsidiarity musí b˘t projekty
nadnárodní, s tím, Ïe jeden z úãastníkÛ konsorcia vystupuje v roli koordinátora, kterému Evropská komise pﬁevede svÛj pﬁíspûvek a ten ho dále rozdûlí mezi v‰echny úãastníky.
Pro období 2007–2013 je s rozpoãtem 73 mld. z pﬁipraven sedm˘ rámcov˘
program Evropské unie, kter˘ smûﬁuje do 4 specifick˘ch programÛ: spolupráce, my‰lenky, lidé a kapacity. Jádro programu a nejvût‰í finanãní prostﬁedky
smûﬁují do oblasti Spolupráce (Cooperation) – více neÏ 62 % prostﬁedkÛ. Mezi tematick˘mi prioritami najdeme podobnû jako v pﬁedcházejícím programu
informaãní a komunikaãní technologie, nanovûdy a nanotechnologie, a dále
napﬁ. dopravu, bezpeãnost a kosmick˘ v˘zkum a dal‰í. Novinkou je Rámcov˘
program pro konkurenceschopnost a inovace – The Competitivenes and Innovation Framework Programme (CIP), jehoÏ tûÏi‰tû spoãívá v realizaci a co
nej‰ir‰í komercionalizaci novû získan˘ch poznatkÛ.
Financování ze strukturálních fondÛ EU
Z hlediska potﬁeb financování inovaãního procesu je dÛleÏité, Ïe jednou
z oblastí, kam tyto prostﬁedky smûﬁují je v˘zkum, rozvoj a inovace.
Pro období do r. 2006 (s moÏností ãerpání aÏ do r. 2008) smûﬁují prostﬁedky z Evropského fondu regionálního rozvoje (European Development
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Fond- ERDF) do âR prostﬁednictvím tzv. operaãních programÛ. Tûchto
operaãních programÛ je celkem pût. Pro oblast inovací má klíãov˘ v˘znam
Operaãní program prÛmysl a podnikání (OPPP).
Prostﬁedky z tohoto programu mají pﬁispût mj. k posílení konkurenceschopnosti podnikÛ, zvy‰ování jejich hospodáﬁské v˘konnosti, realizaci
strukturálních zmûn v prÛmyslu, sniÏování nákladÛ, restrukturalizaci podnikÛ, oborÛ a odvûtví a k podpoﬁe inovaãních aktivit. Pro jednotlivé programy
v rámci tohoto OPPP je alokováno cca 260,85 mil. z, které jsou doplnûny
80,950 mil. z ze státního rozpoãtu (PrÛvodce fondy Evropské unie 2004).
OPPP se dûlí na dvû priority , které se dále ãlení na dílãí programy (opatﬁení). Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostﬁedí sestává z dílãích programÛ PROSPERITA , REALITY, ·KOLÍCÍ ST¤EDISKA a KLASTRY.
V rámci Priority 2 existují programy START, KREDIT, ROZVOJ, MARKETING, INOVACE, ÚSPORY ENERGIE a OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Podpora se u vût‰iny programÛ realizuje formou nevratné
dotace, u programÛ Start a Kredit lze získat zv˘hodnûné úvûry a program
Inovace umoÏÀuje kombinaci obou pﬁístupÛ. Platí zásada, Ïe pro podnikatelské subjekty v této prioritû mÛÏe dotace ãinit maximálnû 46 % uznateln˘ch nákladÛ projektu. Urãit˘m handicapem je nutnost profinancovat cel˘
projekt z vlastních prostﬁedkÛ. Teprve po ukonãení projektu po ovûﬁení,
zda bylo splnûno zadání je poskytnut pﬁíspûvek z fondÛ EU. Pro podniky
tak vyvstává potﬁeba najít zdroje financování nejenom pro ãást projektu,
kterou financují samy, ale i zajistit doãasné financování pro zb˘vající ãást
projektu. Pro tyto úãely nabízí vût‰ina komerãních bank pﬁeklenovací financování. Z tûchto podmínek je zﬁejmé, Ïe úãast pﬁi ﬁe‰ení operaãních
programÛ pﬁedpokládá finanãnû konsolidovan˘ podnik, kter˘ je schopen
splnit jak nároãné poÏadavky samotného programu, tak i zaji‰tûní jeho
pﬁedfinancování.
Pro období 2007–2013 je pﬁipravováno 9 operaãních programÛ, z nichÏ jeden má charakter integrovaného programu a jeden sdruÏuje regionální operaãní programy. Ze zb˘vajících operaãních programÛ mají nejtûsnûj‰í vazbu
na inovaãní proces programy Podnikání a inovace, V˘zkum a v˘voj pro inovace a Vzdûlávání pro konkurenceschopnost.
Operaãní program Podnikání a inovace (OPPI) je zamûﬁen na zv˘‰ení
konkurenceschopnosti prÛmyslu a podnikání, udrÏení pﬁitaÏlivosti âR pro
investory, na urychlené zavádûní v˘sledkÛ v˘zkumu a v˘voje do praxe , na
podporu podnikatelského ducha a rÛst hospodáﬁství, zaloÏeného na znalostech. V rámci tohoto operaãního programu bylo definováno 22 pracovních
verzí programu, z nichÏ ãást navazuje na souãasné programy a ãást byla definována zcela novû. Oproti stávajícím programÛm dochází ke zv˘hodnûní
v podobû vy‰‰í míry veﬁejné podpory (u mal˘ch podnikÛ aÏ o 20 %). RovnûÏ
pﬁedkladatelé ãasovû nároãnûj‰ích projektÛ spojen˘ch se stavebními pracemi mohou vyãkat se Ïádostí o podporu aÏ na vyhlá‰ení nov˘ch programÛ,
které je nebudou svazovat nutností podat Ïádosti o platbu za cel˘ projekt do
poloviny r. 2008, jak je tomu v rámci OPPP.
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¤ídícím orgánem OPPI je Ministerstvo prÛmyslu a obchodu. V rámci tohoto programu jsou stanoveny tﬁi priority: Podnikání a inovace, Prostﬁedí pro
podnikání a inovace a SluÏby pro rozvoj podnikání. V rámci první priority je
definováno celkem 13 dílãích programÛ. Jmenujme z nich napﬁ. program INKUBÁTOR, kter˘ se zamûﬁuje na podporu infrastruktury novû vznikl˘ch firem s inovaãním potenciálem, zejména charakteru start-up a spin-off. Realizaci podnikatelsk˘ch projektÛ mal˘ch a stﬁedních podnikatelÛ pomocí
zv˘hodnûn˘ch bankovních záruk má program ZÁRUKA. Podporu aktivit
smûﬁujících k realizaci inovaãních projektÛ v podniku sleduje program INOVACE. Inovace se mÛÏe t˘kat jak produktu, tak i procesÛ, organizaãního
uspoﬁádání a zavedení nov˘ch prodejních kanálÛ (marketingová inovace).
Podporovat nelze prostou obmûnu v˘robku, technologií, strojÛ a zaﬁízení
a racionalizaci v˘roby. Z tohoto v˘ãtu je zﬁejmé, je podporované inovace mohou mít rÛzn˘ stupeÀ novosti- od varianty aÏ po radikální zmûny. Existuje
proto nebezpeãí, Ïe prostﬁedky podpory budou rozmûlnûny na mnoÏství inovací niÏ‰ích ﬁádÛ místo koncentrace na inovace zásadnûj‰í.
V prioritû 2 se v rámci programu SPOLUPRÁCE budou podporovat vznik
klastrÛ, technologick˘ch platforem a kooperaãních projektÛ na regionální,
nadregionální i mezinárodní úrovni. V rámci programu PROSPERITA II
bude podporováno zakládání, rozvoj a ãinnost vûdeck˘ch a vûdeckotechnick˘ch parkÛ a center pro transfer technologií.
V prioritû 3 jsou zaﬁazeny programy PORADENSTVÍ, INTERNACIONALIZACE, TRENDY a dal‰í, které pﬁedstavují sluÏby pro rozvoj podnikání.
Na OPPI navazuje operaãní program Vzdûlávání pro konkurenceschopnost (OPVpK), v jehoÏ rámci jsou definovány 4 dílãí programy. Z nich napﬁ.
program EDUCA smûﬁuje k prohloubení kvalifikace zamûstnancÛ v podnicích a roz‰íﬁení jejich znalostí a dovedností pomocí obecného a specifického
vzdûlávání. Rozvoji personálního ﬁízení v podnicích má slouÏit program ZAVÁDùNÍ MODERNÍCH FOREM ¤ÍZENÍ A ROZVOJ LIDSK¯CH
ZDROJÒ. Tento operaãní program ﬁídí M·MT.
Tﬁetím operaãním programem, kter˘ je rovnûÏ ﬁízen M·MT je OP V˘zkum a v˘voj pro inovace (OP VaVpI). U tohoto programu jsou stanoveny
ãtyﬁi priority: Rozvoj kapacit v˘zkumu a v˘voje, Rozvoj spolupráce veﬁejného sektoru se soukrom˘m ve v˘zkumu a v˘voji pro inovace, Posilování kapacit vysok˘ch ‰kol v terciárním vzdûlávání pro inovace a Technická asistence. U tohoto OP se jedná o prostﬁedky, které musí b˘t realizovány mimo
hl.m. Prahu. Minimálnû 90 % nákladÛ musí ãinit investice, nejedná se tedy
o prostﬁedky na vlastní v˘zkumnou ãinnost. Pﬁedpokládá se, Ïe prostﬁedky
budou poskytovány zálohovû od poãátku ﬁe‰ení úkolu (z rozpoãtové kapitoly M·MT), podle pravidla n+3, coÏ znamená, Ïe úkol musí b˘t do tﬁí let splnûn, jinam se musí poskytnuté pﬁíspûvky vracet. Pﬁedpokládá se 100 % úhrada z veﬁejn˘ch zdrojÛ (85% EU a 15% státní rozpoãet). Nejvût‰í podíl
prostﬁedkÛ (cca 47%) se pﬁedpokládá vynaloÏit na prioritu 1 Rozvoj kapacit
v˘zkumu a v˘voje a v jejím rámci na opatﬁení Rozvoj kapacit cíleného v˘zkumu a v˘voje pro inovace v neprÛmyslov˘ch odvûtvích a regionech, jehoÏ
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cílem je posílení kapacit ve VaV v regionech a zaji‰tûní jejich rychlého a efektivního vyuÏití na regionální, národní i evropské úrovni. Na zb˘vající dvû
priority se poãítá s 27, resp. s 24% z celkového rozpoãtu tohoto OP.
Vzájemné vazby v‰ech tﬁí operaãních programÛ podle stavu k 12. 5. 2006
znázorÀuje následující obr. 2:
zv˘‰ení kvality VaV
OP VK: P2 Modernizace
terciárního vzdûlávání
a v˘zkumu a v˘voje

OP VaVpI: P1 Rozvoj
kapacit v˘zkumu a v˘voje

zavádûní nov˘ch postupÛ
atd. ve zdravotnictví,
zemûdûlství, ÎP, security
apod.

zaloÏení v˘zkumného
t˘mu, podpora mlad˘ch

postupy a technologie
vyuÏitûlné pro více
podnikÛ1

zaloÏení tech. platformy
horizontální mobilita

OP VaVpI: P2 Rozvoj
spolupráce veﬁejného
sektoru se soukrom˘m

manaÏersky a jinak
vzdûlaní pracovníci

v˘zkumnû vyﬁe‰en˘
cíl tech. platformy

funkãní spin-off
aj. MSP
OP PI: P1
Podnikání
a inovace

inovující
nové MSP
inovace
v˘robkÛ

podpora aÏ do vzniku
firmy, du‰evní ochrana
info o v˘sledcích VaV
vhodn˘ch pro podniky,
poradenství

zájem mlad˘ch
o studium
popularizace VaV

zapojení do EVP,
mezinárodní spolupráce

OP VaVpI: P3 Posilování
kapacit vysok˘ch ‰kol
v terciárním vzdûlávání

nárÛst poãtu absolventÛ pro
VaV, inovace a podnikání

OP PI: P2
Prostﬁedí pro
podnikání
a inovace
OP PI: P3 SluÏby
pro rozvoj
podnikání

VaV infrastrukt.
v podnicích
v˘robek z tech.
platformy
klastry, póly
excelence
info o zavádûní
inovací, poradenství

Priority OP VaVpl

Priority OP VK

Priority OP PI

V˘stupy OP VaVpl

V˘stupy OP VK

V˘stupy OP PI

Pﬁevzato: BlaÏka, M.: Návrh operaãního programu „V˘zkum a v˘voj pro
inovace“, www.msmt.cz
Ostatní zdroje financování a podpory inovací v EU
V˘znamn˘m nástrojem podpory inovací je program EUREKA, kter˘ byl
vyhlá‰en v r. 1985. âR se k tomuto programu pﬁipojilo v r. 1995. Cílem tohoto programu je podporovat nadnárodní spolupráci mezi prÛmyslov˘mi podniky, vysok˘mi ‰kolami a v˘zkumn˘mi ústavy a díky tomu dosahovat zvy‰ování v˘konnosti a konkurenceschopnosti evropského v˘zkumného prostoru.
Program EUREKA nestanovuje tematické úkoly a necentralizuje financování ani v˘bûr projektÛ. Díky tomu je projekt EUREKA ménû administrativnû nároãnûj‰í, rychleji realizovateln˘ a dostupn˘ i pro men‰í podniky. Návrhy
na ﬁe‰ené programy vycházejí zdola (tzv. princip bottom up), od jednotliv˘ch
podnikÛ a v˘zkumn˘ch institucí. Podpora EU v dosavadním v˘voji nespoãívala v poskytování finanãních dotací, ale v tom, Ïe sekretariát programu se sídlem
v Bruselu zaji‰Èuje v‰echny potﬁebné ãinnosti pro koordinaci programu (napﬁ.
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cirkulaci nov˘ch projektÛ, vyhledávání vhodn˘ch zahraniãních partnerÛ pro
spolupráci, vydávání informaãních materiálÛ, správu veﬁejné databáze apod.).
Finanãní zabezpeãení projektÛ se uskuteãÀuje z prostﬁedkÛ navrhovatelÛ, které jsou zpravidla doplnûny z národních prostﬁedkÛ urãen˘ch na v˘zkum a v˘voj. V âR mÛÏe tato finanãní podpora jednotliv˘m ﬁe‰itelsk˘m subjektÛm ãinit
aÏ 50% finanãních nákladÛ projektu, a to aÏ do v˘‰e 4 mil. Kã v pﬁípadû úãasti
více ãesk˘ch ﬁe‰itelÛ v jednom projektu. K slab‰ím stránkám tohoto programu
patﬁí nedostateãná synchronizace veﬁejné podpory zahraniãních partnerÛ, zmûny strategií partnerÛ a zmûny na trhu. Pozitivní zmûna spoãívá v tom, Ïe v období 2007–2013 bude moÏné spolufinancování projektÛ z prostﬁedkÛ EU
v rámci programu EUROSTARS. Pﬁíprava tohoto programu byla jednou z prioritních aktivit ãeského pﬁedsednictví v programu EUREKA v letech
2005–2006. Program EUROSTARS mûní stávající podmínky financování tak,
Ïe kombinuje princip bottom up (tj. vytváﬁení projektÛ ze spodu nahoru) a komerãní zaji‰tûní jejich v˘stupÛ a zároveÀ pﬁedpokládá spoleãné financování
z národních prostﬁedkÛ a ze zdrojÛ Evropské komise prostﬁednictvím 7. rámcového programu. Pﬁedpokládá se, Ïe takto bude sdruÏeno více neÏ 400 mil.
z a v období sedmi let bude ﬁe‰eno kolem 400 projektÛ (Halada 2006).
Pro financování urãit˘ch typÛ investiãních projektÛ, které mohou b˘t zamûﬁeny mj. inovace hraje dÛleÏitou úlohu Evropská investiãní banka (EIB).Tato banka byla zaloÏena jako nezisková organizace na základû prostﬁedkÛ poskytnut˘ch akcionáﬁi, kter˘mi jsou ãlenské státy EU. Ve své ãinnosti vyuÏívá
pﬁedev‰ím prostﬁednictvím pÛjãek na finanãních trzích, které získává díky nejvy‰‰ímu moÏnému ratingu (AAA) za velmi v˘hodn˘ch podmínek a mÛÏe je
posléze investovat do jednotliv˘ch projektÛ, jak˘mi jsou napﬁ. zvy‰ování konkurenceschopnosti evropsk˘ch prÛmyslov˘ch odvûtví a mal˘ch podnikÛ, budování transevropsk˘ch sítí, podpora sektoru informaãní technologie apod.
Toto financování se u men‰ích projektÛ uskuteãÀuje prostﬁednictvím národních komerãních bank (v âR napﬁ. âeská spoﬁitelna a âSOB), zatímco pÛjãky
vût‰ím projektÛm s celkov˘mi náklady minimálnû 25 mil. z poskytuje pﬁímo
prostﬁednictvím programu SFF (Structured Finance Facility). EIB je také majoritním akcionáﬁem Evropského investiãního fondu, jehoÏ cílem je financovat investice do mal˘ch a stﬁednû velk˘ch podnikÛ a nûkteré riskantnûj‰í projekty. Pro období sedmého rámcového programu se pﬁipravuje nov˘ nástroj
financování pod názvem Risk-Sharing Finance Facility (RSFF). V zásadû se
jedná o peníze EU depozitované u Evropské investiãní banky, jeÏ pokr˘vají
náklady banky na roz‰íﬁení pÛjãek o dal‰í inovativní projekty s vy‰‰í mírou rizikovosti a na ãásteãné krytí pﬁípadn˘ch ztrát. Podle pﬁedpokladu dá Evropská komise pro období 2007–2013 k dispozici jednu miliardu z, která umoÏní
poskytnout rizikové pÛjãky v hodnotû 4–6 mlrd. z (Kolman 2006).
Nefinanãní podpora inovaãního procesu
V‰eobecnû by se dalo ﬁíci, Ïe v‰echna opatﬁení, která podporují podnikatelské prostﬁedí jsou v˘znamná i pro podporu inovaãních ãinností. Napﬁíklad
novû zakládané malé a stﬁední podniky pﬁicházejí s námûty na nové v˘robky
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a sluÏby a proto ve‰kerá opatﬁení, která smûﬁují k omezení administrativy
MSP, popﬁ. pﬁispívají k jejich rychlej‰ímu zakládání podporují inovace. Aby
podniky mohly urãité inovace realizovat, musí je umût prodat, a to jak na domácím, tak i na zahraniãním trhu. Proto nástroje podpory marketingu nebo
exportu rovnûÏ. nepﬁímo podporují inovaãní proces. TotéÏ bychom mohli ﬁíci ve vztahu k lep‰ímu pﬁístupu k inovacím, uplatnûní informaãních technologií, vzdûlávání a poradenství.
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11.
EFEKTIVNOST

INOVAâNÍHO

PROCESU

11. 1 Inovace jako investice
Znaãné ãástky, vynakládané na úrovni podnikÛ i národního hospodáﬁství
na inovaãní procesy nezbytnû vyvolávají otázku efektivnosti a hospodárnosti vynakládání tûchto prostﬁedkÛ. Na úrovni invenãní ãásti inovaãního procesu jde pﬁedev‰ím o to, zda do‰lo k posunu k poznání, zda novû získané poznatky umoÏnily rozpracovat nové technologie, trÏnû úspû‰né v˘robky, popﬁ.
zda pﬁispûjí ke sníÏení v˘robních nákladÛ. U vlastních inovací je poté nutné
zji‰Èovat, jak˘ ekonomick˘ pﬁínos pﬁinesly nové v˘robky popﬁ. jaké úspory
pﬁinesly realizované procesní inovace a v jakém pomûru jsou tyto pﬁínosy
k vynaloÏen˘m nákladÛm. Jak uvádí Gerybadze (2004), v nejdÛleÏitûj‰ích
odvûtvích zpracovatelského prÛmyslu se na úãely v˘zkumu a v˘voje vynakládá 4–10 % obratu a v technologicky intenzivních odvûtvích je toto procento je‰tû znaãnû vy‰‰í. S realizací inovací jsou spojeny i dal‰í náklady, proto je úãelné zji‰Èovat i ukazatel celkové náklady na inovace (Total Cost of
Innovation), které v závislosti na odvûtví ãiní aÏ 10–20 % z obratu. PrÛmûrn˘ podíl nákladÛ na inovaãní aktivity v porovnání s investiãními v˘daji ãiní
v evropském zpracovatelském prÛmyslu 32 %.
Zji‰Èování efektivnosti inovací má mnoho spoleãného se zji‰Èováním efektivnosti investic. Podobnû jako u investic se jedná zpravidla o vynakládání
znaãn˘ch ãástek, které aÏ po urãité dobû mohou pﬁinést urãit˘ efekt. Podobnû jako investice mohou tento efekt pﬁinést aÏ ve vazbû na ostatní podnikové faktory. Souãasnû má posuzování efektivnosti inovací celou ﬁadu specifik.
Zásadní z nich je, Ïe inovace mají aÏ do okamÏiku zhotovení prototypu nemateriální charakter a mohou proto b˘t pﬁedmûtem zvlá‰tní právní ochrany napﬁ. v podobû patentu, ochranné známky apod. I kdyÏ i investice jsou spojovány
s urãitou mírou nejistoty a rizika, tato míra je zvlá‰tû u inovací vysok˘ch ﬁádÛ
nesrovnatelnû vût‰í. Zvlá‰tû u inovaãních projektÛ, zaloÏen˘ch na v˘zkumu a v˘voji není v poãáteãních fázích zﬁejmé, jak˘m zpÛsobem se bude dal‰í ﬁe‰ení ubírat, jaké varianty budou vyhodnoceny jako slibné pro dal‰í realizaci popﬁ. zda se
neobjeví okolnosti, vedoucí k zastavení projektu. Tato vysoká míra nejistoty pﬁiná‰í sebou i znaãné riziko, které nespoãívá jenom v tom, zda bude projekt ukonãen vãas, ale pﬁedev‰ím v tom, zda vÛbec dospûje k realizovateln˘m v˘sledkÛm.
U investicí máme pﬁedem zji‰tûno, v jakém pﬁibliÏnû rozsahu a pro jaké trhy budou urãeny díky investici vyrábûné v˘robky, zatímco u inovací je jednou z nejproblematiãtûj‰ích fází inovaãního procesu zaji‰tûní realizace inovace na trhu.
Z tûchto dÛvodÛ musí b˘t pﬁi realizaci inovací podstatnû vy‰‰í tolerance k pﬁípadnému neúspûchu a pﬁípadn˘ neúspûch nemÛÏe b˘t chápán jako totální selhání, ale jako jedna z logicky moÏn˘ch situací, ke kter˘m mÛÏe vzhledem k rizikovosti projektu dojít. Na základû poãetn˘ch empirick˘ch v˘zkumÛ uvádí
Cooper (2001, 1. kapitola), Ïe pouze asi jedna polovina projektÛ, zamûﬁen˘ch na
nové v˘robky se prosadí na trhu. 46 % v˘dajÛ je investováno do ztrátov˘ch projektÛ. Je‰tû vy‰‰í je ztrátovost u selekce námûtÛ na nové v˘robky, kdy ze sedmi
námûtÛ se pro dal‰í v˘voj prosadí pouze jeden. Z projektÛ, které pro‰ly fází v˘voje jich tﬁetina ztroskotá pﬁi uvádûní na trh.
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Dal‰ím podstatn˘m znakem inovaãních projektÛ je jejich etapovitost,
poãínaje shromaÏìováním námûtÛ na nové v˘robky, jejich selekcí, v˘zkumem, v˘vojem a navazujícím uvedením na trh. V kaÏdé z tûchto etap musí b˘t kladena otázka, zda má smysl pokraãovat v dal‰ím ﬁe‰ení úkolÛ , a to
nejen z technického hlediska, zda se podaﬁí dosáhnout stanoven˘ch parametrÛ, ale i z marketingového hlediska, totiÏ zda bude mít inovace ‰anci
uplatnit se na trhu. Tato ‰ance se mÛÏe v prÛbûhu ﬁe‰ení inovaãní projektu zvy‰ovat, ale mÛÏe nastat i situace opaãná, kdy hrozí nebezpeãí, Ïe trh
ztratí o pﬁipravovan˘ v˘robek zájem (srov. téÏ kapitolu o marketingu inovací této publikace).
Mimoﬁádnû závaÏná je problematika pﬁiﬁaditelnosti nákladÛ a efektÛ ke
konkrétnímu inovaãnímu projektu. Jako závaÏn˘ problém se v této souvislosti ukazuje, Ïe úãetní systémy nejsou schopné dostateãnû adekvátnû jak
náklady, tak i v˘nosy konkrétní inovaãní akce zobrazit. Inovaãní proces
probíhá po ﬁadu let v jednotliv˘ch etapách, ale úãetní v˘kazy nepoãítají
s kumulovan˘mi veliãinami a úãetní období nejsou totoÏná s etapami inovaãního procesu. Nûkteré nehmotné investiãní statky, vyuÏívané pﬁi ﬁe‰ení
urãité inovace nepodléhají odepisování. Pﬁedpokladem pﬁiﬁaditelnosti nákladÛ a efektÛ je dále poÏadavek, aby inovaãní projekt byl od samého poãátku jednoznaãnû vûcnû a ãasovû definován. Tomuto poÏadavku ale nelze
ãasto vyhovût v poãáteãních fázích inovaãního procesu, kdy probíhá generování a selekce námûtÛ na inovace. DÛsledkem je stav, o kterém referuje
Hauschild, podle kterého bylo moÏné pouze u tﬁech ãtvrtin projektÛ provést jejich isolaci od ostatních podnikov˘ch aktivit a u tûch projektÛ, kde
toto vyãlenûní bylo moÏné se uskuteãnilo jiÏ ve fázi selekce námûtÛ jen u 37
% podnikÛ (Hauschild 2004). Podobnû Littkemann zji‰Èoval, do jaké míry
bylo moÏné u jednotliv˘ch projektÛ propoãítat v˘sledek daného projektu
a uskuteãnit komplexní porovnání nákladÛ. Dospûl k veliãinû 13 %, zatímco ve 25 % pﬁípadÛ nebylo moÏné úãetnû vypreparovat náklady spojené
s urãitou inovací.
Skepse, spojená se zji‰Èováním efektivnosti inovací se projevila i ve studiích organizovan˘ch mezinárodním ústavem aplikované systémové anal˘zy
(IIASA, 1982–1985) v Laxenburgu. Z tûchto studií vyplynulo, Ïe ãetné podnikatelsky orientované firmy inovaãní aktivitu nehodnotí izolovanû, n˘brÏ
vût‰inou celkovû posuzují, jak realizace inovací pﬁispûla k plnûní základních
cílÛ podniku, vyjádﬁen˘ch napﬁ. ãasov˘mi ﬁadami rÛstu zisku, hodnoty apod.
RovnûÏ zku‰enosti z USA ukazují, Ïe ze souboru 57 podnikatelÛ jich pouze
ménû neÏ polovina byla schopna vyãíslit podíl jednotliv˘ch v˘robkÛ na zisku.
Ukazuje se, Ïe moÏnost a vûrohodnost vyãíslení pﬁínosÛ, spojen˘ch s realizací konkrétních inovací, je v pﬁímé závislosti na hloubce realizované inovace.
Zatímco u inovací evoluãního charakteru mÛÏe b˘t takov˘to propoãet pomûrnû spolehliv˘, u revoluãních inovací jsou tyto propoãty velmi nereálné, ãasto
i neuskuteãnitelné. Praktické zku‰enosti ukazují, Ïe podniky nejsou schopny
dostateãnû pﬁesnû odhadnout ani náklady na vyﬁe‰ení a zavedení inovace, ani
v˘‰i efektÛ, které v souvislosti s touto inovací vznikají, a to mj. proto, Ïe se
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v momentu zahájení programu nedaﬁí odhadnout v‰echny moÏnosti aplikací,
které mohou ãasto vést ke vzniku synergického efektu. U radikálních inovací
se tak projevuje znaãná ãasová, nákladová a trÏní nepﬁedvídatelnost, v nûkter˘ch pﬁípadech mohou mít tyto inovace i nahodil˘ charakter, neboÈ mohou
pﬁedstavovat vedlej‰í v˘stup jiného projektu. Mohou vznikat i situace, Ïe dan˘
projekt je moÏné vymezit aÏ ve fázi v˘voje, kdy jiÏ není moÏné spolehlivû zachytit náklady vynaloÏené do tohoto stadia.
Za této situace existuje nûkolik zpÛsobÛ, jak pﬁistupovat k posuzování úspû‰nosti ﬁe‰ení inovaãních projektÛ. První z nich spoãívá ve snaze vyjádﬁit,
zda existují bariéry inovaãního procesu, které by mohly úspû‰nost projektÛ
buì v˘raznû redukovat nebo dokonce by mohly tyto projekty úplnû znemoÏnit. Naopak projekty bez v˘razn˘ch bariér mají ‰anci na to b˘t efektivní.
Dal‰í pﬁístupy spoãívají ve snaze hodnotit (evaluovat) jednotlivé fáze inovaãního procesu a na základû konstatování, Ïe je v prÛbûhu ﬁe‰ení dosaÏeno
urãit˘ch v˘sledkÛ, popﬁ. stavÛ rozhodovat o tom, zda má ﬁe‰ení pokraãovat.
Koneãnû nûkteﬁí autoﬁi navrhují posuzovat efektivnost inovací na základû
analogick˘ch ukazatelÛ, jako napﬁ. pﬁi hodnocení efektivnosti investic (ãistá
souãasná hodnota, v˘nosnost, doba návratnosti, vnitﬁní v˘nosové procento
apod.). Apriorní zji‰Èování tûchto ukazatelÛ ov‰em naráÏí pﬁedev‰ím na problémy se zji‰Èováním vynaloÏen˘ch nákladÛ a vûrohodností odhadu rozsahu
realizace, postpriorní pﬁístup mÛÏe sice poskytnout urãité informace, vyuÏitelné pﬁi ﬁe‰ení jin˘ch analogick˘ch projektÛ, ale ve vztahu k danému projektu je vyuÏitelné pouze v omezeném rozsahu.
Existují i firmy, které si otázku efektivnosti inovaãních procesÛ nekladou
a které pﬁistupují k v˘dajÛm na inovace jako k nákladov˘m poloÏkám, které
dokumentují jejích progresivitu a které se za urãit˘ch okolností v budoucnosti mohou jevit jako ziskové pﬁíleÏitosti.
Jednotliv˘mi pﬁístupy se budeme v dal‰ím v˘kladu zab˘vat podrobnûji,
a to na základû metodického rámce, publikovaného Hauschildtem (2004, 12.
kapitola) a pﬁejímaného ﬁadou dal‰ích autorÛ.

11. 2 Metodické pﬁístupy ke zji‰Èování úspû‰nosti inovací
Pﬁedev‰ím je nutné ﬁe‰it otázku, na jaké úrovni dochází k evaluaci. V této
práci se budeme zab˘vat pﬁedev‰ím zji‰Èováním úspû‰nosti jednotliv˘ch projektÛ, to znamená mikroúrovní. Nûkteré firmy agregují údaje za pﬁíbuzné v˘robky do úrovnû „v˘robkové rodiny“. V automobilce je tak moÏné zji‰Èovat
úspû‰nost jak konkrétního projektu, smûﬁujícího k zavedení nové generace
osobního automobilu, tak i úspû‰nost inovací, smûﬁujících do v˘roby osobních automobilÛ v dané firmû celkem. MakroúroveÀ zaãíná na podnikové
úrovni, kde mÛÏeme agregovat údaje za v‰echny v˘robkové linie dané firmy,
to znamená napﬁ. za v˘robu osobních a nákladních automobilÛ. Na úrovni
odvûtví je moÏné napﬁ. zji‰Èovat poãet inovací, vztaÏen˘ na 1000 pracovníkÛ
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urãitého odvûtví, jak to najdeme napﬁ. u Acse a Audretsche (Acs, Audretsch,
1992). Koneãnû na celostátní úrovni mÛÏeme zji‰Èovat takové charakteristiky inovaãního procesu, jako je podíl high-tech v˘robkÛ na celkovém exportu apod. Souhrnnou pﬁedstavu o úrovních evaluace dává obr. 1.
ÚroveÀ evaluace
ÚroveÀ evaluace

MikroúroveÀ
(projekty)

Semi-mikroúroveÀ
(v˘robková rodina)

Podniková
(programy)

MikroúroveÀ

Odvûtvová

Celostátní

Pﬁevzato: Hauschildt, 2004
Pro zji‰Èování úspû‰nosti inovací je dále nezbytné zvolit druh kriterií, která budou pro toto zji‰Èování vyuÏívána. Hauschild doporuãuje uskuteãÀovat
evaluaci inovací na základû tﬁech druhÛ kriterií: technick˘ch , ekonomick˘ch
a ostatních. (Hauschild 2004, str. 507). Vyhodnocení inovace na tûchto tﬁech
úrovních je posléze pﬁedpokladem pro zji‰tûní celkové úspû‰nosti inovace.
U technick˘ch kriterií posuzujeme úspû‰nost inovace na základû specifick˘ch parametrÛ technické povahy, jako je napﬁ. energetická nároãnost, spotﬁeba paliva, odpor vzduchu apod. Tyto parametry je moÏné oznaãit jako pﬁímé charakteristiky. Kromû nich mÛÏeme v technické oblasti zji‰Èovat i nepﬁímé
charakteristiky (efekty). Patﬁí k nim napﬁ. získání zku‰eností, transfer knowhow, poznání slab˘ch míst, zlep‰ení spolupráce v rámci ﬁe‰itelského t˘mu
apod. To, do jaké míry tyto nepﬁímé efekty mohou skuteãnû pﬁispût ke zv˘‰ení efektivnosti se ov‰em prokáÏe aÏ v prÛbûhu ﬁe‰ení dal‰ích projektÛ.
RovnûÏ ekonomické efekty mÛÏeme rozãlenit na pﬁímé a nepﬁímé. U pﬁím˘ch efektÛ existuje v první ﬁadû snaha zjistit v˘‰i zisku nebo pﬁíspûvku na
úhradu fixních nákladÛ a zisku, resp. hrubého rozpûtí. Vzhledem k problémÛm , které popisujeme v pﬁedcházející subkapitole není vyãíslení tûchto
ukazatelÛ pﬁedev‰ím v poãáteãních fázích inovaãního procesu zpravidla
buì vÛbec moÏné nebo je krajnû nespolehlivé. V tûchto pﬁípadech je moÏné zji‰Èovat napﬁ. ukazatel obratu nebo trÏního podílu a vycházet pﬁi tom
z pﬁedpokladu, Ïe v˘robek, kter˘ je pozitivnû pﬁijat trhem má ‰anci b˘t
efektivní i z hlediska rentability nebo hrubého rozpûtí. Tento pﬁístup má
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své opodstatnûní u v˘robkov˘ch inovací. U procesních inovací se snaÏíme
zjistit, zda realizace tûchto inovací povede ke sníÏení nákladÛ díky zv˘‰ení
kvality, sníÏení zmetkovitosti apod. Za nepﬁím˘ efekt mÛÏeme povaÏovat
dopad na konkurenci, pokud se nám napﬁ. podaﬁí díky inovaci získat licenci, jejíÏ poﬁízení by vedlo ke zv˘‰ení nákladÛ u konkurence nebo omezení
trÏního podílu a obratu u konkurence.
Ostatní efekty mohou mít systémov˘ nebo individuální charakter. Systémov˘ zábûr mÛÏe mít napﬁ. dopad inovace na Ïivotní prostﬁedí nebo na dosaÏení urãit˘ch humanitárních cílÛ. Na individuální úrovni se mÛÏe jednat napﬁ. o dosaÏení vûdeckého uznání, získání prestiÏních cen, zv˘‰ení publikaãní
aktivity apod.
Souhrn v‰ech tﬁí kategorií úspû‰nosti inovací znázorÀuje obr. 2.
Druhy efektÛ
Druhy efektÛ

Technické

Pﬁímé

v techn.
hodnotách

Nepﬁímé
Zku‰enosti
Know-how

Ekonomické

Pﬁímé

RÛst obratu
RÛst zisku
Pokles nákladÛ

Nepﬁímé

SníÏení trÏního
podílu
konkurence

Ostatní

Systémové
Dopad na ÎP
Sociální

Individuální
Vûdecké uznání
Seberealizace

Pﬁevzato: upravenû podle Hauschildt, 2004
V˘bûr evaluaãních kriterií bude do znaãné míry závisl˘ na ãasovém okamÏiku, ke kterému se bude evaluace uskuteãÀovat. Zji‰Èování skuteãnû dosaÏené
rentability nebo trÏního podílu je zásadnû moÏné (pokud je vÛbec s pﬁihlédnutím k pﬁedcházejícím v˘hradám moÏné) teprve po uvedení nového produktu na trh nebo po vyuÏití nové technologie v praxi. I zde ale zÛstává otevﬁena
otázka, po kolika letech od uvedení v˘robku na trh se má efektivnost zji‰Èovat.
Má to b˘t po jednom roce nebo po tﬁech nebo pûti letech? O velmi ãasném
okamÏiku evaluace mÛÏeme hovoﬁit ve stadiu eliminace námûtÛ na inovace,
dále se evaluace zpravidla provádí pﬁi rozhodování o zahájení v˘voje, po dokonãení prototypu a pﬁi rozhodování o uvedení v˘robku na trh. Vzhledem
k tomu, Ïe teprve postupnû pﬁib˘vají informace o moÏnostech trÏního uplatnûní v˘robku, o pﬁedpokládan˘ch nákladech, v˘robních postupech a technologiích, je zﬁejmé, Ïe ãím více se budeme na ãasové ose pﬁibliÏovat poãáteãním
fázím inovaãního procesu, tím více bude stoupat poãet kriterií spí‰e technické,
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resp. nefinanãní povahy, které podle míry své naplnûnosti svûdãí o tom, Ïe inovace má ‰anci b˘t po svém dokonãení rentabilní.
Dal‰í otázkou metodické povahy je, s ãím budeme získané údaje porovnávat. Jednou z moÏností je porovnání se stávajícím stavem, kdy budeme zji‰Èovat napﬁ. míru pokroku v technick˘ch parametrech, míru rÛstu nebo pﬁírÛstku u ekonomick˘ch veliãin typu v˘‰e zisku, obratu, pﬁíspûvku na úhradu
nebo trÏního podílu. Porovnání je dále moÏné s alternativními inovacemi jak
vlastní, tak i konkurenãní provenience nebo s cíli virtuální povahy. Zﬁejmû
nejsprávnûj‰í bude porovnání s pﬁedem stanoven˘mi cíli, samozﬁejmû za
pﬁedpokladu, Ïe byly stanoveny realisticky a souãasnû dostateãnû nároãnû.
Závûrem této ãásti je moÏné konstatovat, Ïe zji‰Èování úspû‰nosti inovace
je velmi nároãn˘ proces, sestávající z celé ﬁady krokÛ. V poãáteãních fázích
inovaãního procesu se evaluace uskuteãÀuje na základû pﬁeváÏnû technick˘ch parametrÛ, které jsou postupnû podle míry narÛstání poznatkÛ o technickém ﬁe‰ení inovace a v˘voji poptávky roz‰iﬁovány o kriteria finanãní povahy. Pokud se nepodaﬁí uspokojivû vyﬁe‰it problém s pﬁiﬁaditelností
jednotliv˘ch nákladov˘ch a v˘nosov˘ch poloÏek ke konkrétnímu projektu,
posuzování úspû‰nosti ﬁe‰ení se uskuteãÀuje pﬁeváÏnû na základû semikvantitativních ukazatelÛ, umoÏÀujících probíhající procesy posoudit nejãastûji
na základû „checklistÛ“ popﬁ. rÛznû konstruovan˘ch multikriteriálních
ohodnocovacích soustav. Poãet kladnû zodpovûzen˘ch otázek z checklistÛ
popﬁ. poãet bodÛ z ohodnocovacích soustav napovídá o míﬁe úspû‰nosti ﬁe‰ení projektu. RÛznorodost inovaãního procesu znemoÏÀuje navrhnout v‰eobecnû vyuÏiteln˘ jednotn˘ systém evaluaãních kriterií. V dal‰í ãásti této kapitoly se proto budeme zab˘vat vybran˘mi relevantními veliãinami, které
mohou mít vliv na úspû‰nost inovací a které by bylo moÏné po doplnûní vyuÏít pﬁi evaluaci konkrétního inovaãního projektu. Souãasnû se budeme zab˘vat nejãastûji se vyskytujícími pﬁekáÏkami (bariérami) inovaãního procesu, které buì inovaãní proces v nûkter˘ch pﬁípadech zcela paralyzují nebo ho
podstatnû znesnadÀují.

11. 3 Faktory úspû‰nosti inovací
Ve studii Henarda a Szymanského (2001), vycházející z 60 v˘zkumn˘ch
studií jsou jako nejv˘znamnûj‰í skupiny faktorÛ úspû‰nosti jmenovány vlastnosti v˘robkÛ (a v jejich rámci pﬁevaha nad konkurenãními v˘robky, ﬁád inovace a kapacity a zdroje), strategické faktory (technologick˘ potenciál
a marketingová synergie), procesní vlastnosti (orientace na trh a na zákazníky) a charakteristiky trhu. Je zﬁejmé, Ïe pro úspû‰n˘ inovaãní proces je dÛleÏité pﬁijít s technicky vyspûl˘m v˘robkem, kter˘m jsme pﬁedstihli konkurenci, pro kter˘ je k dispozici nebo byl vytvoﬁen dostateãn˘ trh, na kter˘ je tento
v˘robek na základû marketingov˘ch pﬁístupÛ ve vhodném ãasovém okamÏiku uveden.
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Trommsdorf a Steinhoff (2007) shrnují v˘sledky svého bádání o faktorech úspû‰nosti inovací spolu s poznatky dal‰ích autorÛ do zji‰Èování srovnatelné v˘hodnosti inovací (tzv. CIA anal˘zy – Competitive Innovation
Advantage). Podstata této metody spoãívá ve zji‰Èování, zda inovace pﬁedstavuje pro zákazníka pﬁínos, kterého si je vûdom a kter˘ nemÛÏe b˘t jednodu‰e dosáhnut konkurencí. (srov. rovnûÏ kapitolu o marketingu inovací této publikace)
Trend posuzovat oãekávanou efektivnost inovace na základû faktorÛ úspû‰nosti pokraãuje i v souãasné dobû. Jeden z námûtÛ v podobû pﬁehledu otázek (checklistÛ) najdeme u Vahse a Burmestera (2005):
– existuje vnitropodniková soustava kriterií, které se zab˘vají identifikací
pﬁíãin úspûchu ãi selhání inovací?
– jaké zvlá‰tní silné, resp. slabé stránky v inovaãním procesu lze opakovanû
identifikovat?
– Je moÏné u vlastního v˘robku definovat parametry, vhodné pro operacionalizaci, které by umoÏnili posoudit v˘hodnost vlastních v˘robkÛ oproti
konkurenci?
– Jsou vyuÏívány nástroje pro zv˘raznûní v˘robkov˘ch vlastností?
– UskuteãÀuje se pﬁi v˘voji nov˘ch v˘robkÛ zji‰Èování vyuÏitelnosti nov˘ch
v˘robkÛ zákazníky a vlastní schopnosti tyto v˘robky vyrobit?
– Poskytuje podnik dostatek moÏností potenciálním zákazníkÛm vyzkou‰et
si nové v˘robky (napﬁ. prostﬁednictvím marketingu, trÏních testÛ apod.)?
– Jak podnik zaji‰Èuje co nejvy‰‰í stupeÀ zralosti inovace pﬁed jejím uvedením na trh?
– Jsou prÛbûÏnû sledovány relevantní údaje o trhu (absolutní, popﬁ. relativní trÏní podíl, struktura a dynamika trhu, aktivity konkurence apod.)?
– VyuÏívá podnik znalosti a zku‰enosti sv˘ch zákazníkÛ, dodavatelÛ a konkurence prostﬁednictvím rÛzn˘ch kooperací , jako napﬁ. strategické aliance, Joint Ventures apod.?
– VyuÏívá podnik sv˘ch dosavadních zku‰eností s inovacemi pro pﬁípravu
nov˘ch inovací?
– Má podnik k dispozici dostateãné finanãní prostﬁedky pro stávající a budoucí inovaãní projekty?
– Jsou nositelé rozhodnutí o inovacích dostateãnû seznámeni s veliãinami,
ovlivÀujícími úspû‰nost inovací?
– Jak je ohodnocována a oceÀována schopnost a pﬁipravenost k realizaci
inovací u zamûstnancÛ a jaká opatﬁení ke zlep‰ení situace v tûchto pro
úspû‰nost inovace rozhodujících oblastí jdou realizována.
Podobné „pﬁehledy otázek“, kde míra jejich kladného zodpovûzení naznaãuje nadûji inovace b˘t efektivní, najdeme i u dal‰ích autorÛ, resp.
i v uãebních programech na vysok˘ch ‰kolách. Pﬁi podrobném studiu
tûchto checklistÛ je moÏné dojít k poznatku, Ïe se zde ve znaãné míﬁe objevují snahy ocenit formou dotazÛ nadûji inovace na efektivnost jiÏ ve stadiu jejich pﬁípravy a pﬁi rozhodování o realizaci inovací. Tím se vlastnû
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problém mûﬁení efektivnosti inovací ãásteãnû transformuje na problém
zji‰Èování pﬁedpokladÛ, aby inovace byla efektivní, popﬁ. na vylouãení,
resp. minimalizaci faktorÛ, které sniÏují nebo dokonce efektivnost inovace eliminují.
Jednu z nejnovûj‰ích klasifikací faktorÛ úspû‰nosti inovací (s orientací na
radikální inovace) najdeme u Hinze a Schroedera (2005). Absorpãní faktory
jsou rozdûleny celkem do 7 skupin a obsahují 36 dílãích kriterií:
Podnikové faktory
1. v˘‰e disponibilních zdrojÛ
2. jiÏ existující v‰eobecné znalosti a zku‰enosti ohlednû dané pion˘rské
strategie
3. vysoká strategická flexibilita
4. pﬁednosti v oblasti v˘robkového a podnikového image
Technologické faktory
5. znaãná kontinuita technologického v˘voje
6. znaãná ‰íﬁe vyuÏitelnosti technologického know-how
7. schopnost realizovat v˘vojové práce v krátké dobû
8. minimální nebo Ïádné nev˘hody v nákladové oblasti v porovnání s následovníky
9. schopnost realizovat pﬁednosti v nákladové oblasti v porovnání s následovníky na základû velikosti podniku
10. Ïádná, resp. pouze minimální nekontrolovaná difuze pion˘rského know-how
11. moÏnost vytvoﬁit na základû vedoucí pozice v technologické oblasti bariéry vÛãi potencionálním následovníkÛm
12. nízká komplexnost technologického v˘voje
V˘robkové faktory
13. Tûsná vazba nového v˘robku na stávající v˘robní program
14. znaãná relativní v˘hodnost inovace v porovnání s pﬁedchozím ﬁe‰ením
problému
15. vysoká a dlouhodobû dosahovaná funkãní kvalita pion˘rského produktu
v porovnání s produkty následovníkÛ
16. dobrá sdûlitelnost relativní v˘hodnosti nového v˘robku
17. moÏnost, aby se pion˘rsk˘ produkt stal prÛmyslov˘m standardem, resp.
synonymem nové kategorie v˘robkÛ
18. znaãná kompatibilita nového produktu se stávajícími hodnotami, zku‰enostmi, materiálov˘mi strukturami a pociÈovan˘mi potﬁebami se strany
cílové zákaznické skupiny
19. nízké nároky na zaji‰tûní komplexnosti pﬁi vyuÏívání pion˘rského produktu
20. dobrá moÏnost k ovûﬁovacímu uÏívání nového v˘robku se strany potenciálních uÏivatelÛ
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Konkurenãní faktory
21. dlouhodobé trvání monopolního stadia pion˘rského produktu
Poptávkové faktory
22. vysoké stávající preference na stranû poptávky
23. pﬁízniv˘ vztah k riziku u uÏivatelÛ
24. znaãná vûrnost zákazníkÛ vÛãi pion˘rskému v˘robku
25. znaãná kontinuita ve v˘voji potﬁeb odbûratelÛ
26. vysok˘ podíl znám˘ch odbûratelÛ na obratu nového v˘robku
TrÏní faktory
27. nízké náklady, spojené s otevﬁením trhu pro nov˘ v˘robek
28. moÏnosti obsadit stávající dodavatelské kanály
29. moÏnosti obsadit stávající odbytové kanály
30. moÏnost obsadit s pﬁízniv˘mi náklady v‰echny lukrativní trÏní segmenty
31. malá moÏnost pro následovníky, aby se podíleli na trÏních aktivitách pion˘rské organizace
32. rychle rostoucí trÏní objemy
33. znaãn˘ potenciál v oblasti marketingu
34. znaãná remanence odbytov˘ch a v˘robkovû-politick˘ch opatﬁení
Právnû-politické okolí
35. vysoká transparentnost a dobrá pﬁedvídatelnost národního a mezinárodního zákonodárství
36. podpora roz‰iﬁování nového v˘robku ze státních míst
Jak vypl˘vá z jednotliv˘ch otázek, dotazník je zamûﬁen na tzv. pion˘rské
inovace, to znamená na inovace v Schumpeterovû smyslu slova. RovnûÏ není
ﬁe‰ena otázka posuzování úrovnû jednotliv˘ch parametrÛ. Obû tyto otázky
mohou b˘t pﬁedmûtem dal‰ího v˘zkumu, to znamená posoudit pouÏitelnost
jednotliv˘ch faktorÛ i ve vztahu k „nepion˘rsk˘m“ inovacím“ a navrhnout
metriky pro posouzení míry naplnûnosti jednotliv˘ch faktorÛ.
V˘ãet faktorÛ, uvádûn˘ obûma autory není vyãerpávající a je moÏné ho
v jednotliv˘ch skupinách dále doplnit. Dal‰í námûty pro sestavení ohodnocovacích soustav, vyuÏiteln˘ch pﬁi posuzování námûtÛ na inovace uvádí Gerybadze. Ve své publikaci (Gerybadze 2004) navrhuje sestavování metrik
v oblasti zdrojÛ pro v˘zkum a v˘voj, v˘zkumn˘ch kompetencí a konkurenãní a technologické pozice. U jednotliv˘ch faktorÛ pﬁedpokládá jejich ocenûní 1–5 body .
Jednotlivé metriky mají následující podobu:
Metrika pro posouzení intenzity nasazení zdrojÛ v oblasti v˘zkumu a v˘voje
– vynakládá podnik pﬁimûﬁené finanãní prostﬁedky v oblasti VaV
– jsou disponibilní prostﬁedky vynakládány optimálnû
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– jsou tyto prostﬁedky adekvátnû rozdûleny na jednotlivé útvary a priority VaV
– je doloÏeno, Ïe finanãní prostﬁedky jsou rychle a flexibilnû mobilizovány
na nejlep‰í a nejnadûjnûj‰í projekty
– stav kapacit v oblasti VaV s ohledem na technickou úroveÀ, pﬁístrojové vybavení, infrastrukturu budov apod.
– ohodnocení z hlediska benchmarkingu
Metrika posouzení v˘zkumné zpÛsobilosti (kompetence)
– v˘daje na v˘zkum v porovnání s relevantními konkurenty, resp. institucemi
– podíl a v˘znam v˘zkumu ve vztahu k v˘dajÛm na v˘zkum a v˘voj v podniku
– schopnost cílenû a pﬁesnû zpracovat v˘sledky v˘zkumu
– schopnost absorbovat a pﬁevzít externí v˘zkumné práce a v˘sledky
– kvalita a sluãitelnost v˘zkumného portfolia
– publikace a citaãní index v dané v˘zkumné oblasti
– evaluace od nejdÛleÏitûj‰ích institucí v dané v˘zkumné oblasti
– relativní postavení v patentní oblasti
Metrika pro evaluaci relativní technologické pozice
– relativní postavení u klíãov˘ch technologií
– relativní postavení u prÛlomov˘ch technologií
– relativní technologické postavení u základních technologií
– relativní postavení u technologií nacházejících se v embryonálním stadiu
– jméno podniku u nejdÛleÏitûj‰ích expertÛ v dané oblasti
– relativní patentová situace u dÛleÏit˘ch klíãov˘ch a prÛnikov˘ch technologií
Metrika pro posouzení relativního konkurenãního postavení
– stupeÀ naplnûní faktorÛ úspû‰nosti relativnû k hlavním konkurentÛm
– relativní postavení v˘robku (porovnání cena/parametry s nejdÛleÏitûj‰ími
konkurenty)
– relativní trÏní podíl
– jméno podniku (postavení znaãky) zvlá‰tû ve vztahu k inovacím
– pﬁístup do distribuãních kanálÛ a systémÛ v zájmu rychlého prosazení v˘robku, resp.. sluÏby na trhu.
Posouzení obsahu jednotliv˘ch parametrÛ a pﬁedev‰ím jejich ocenûní je
záleÏitostí pro dal‰í v˘zkum. Je zapotﬁebí vycházet z toho, Ïe jednotlivé pﬁedstavené ohodnocovaní soustavy jsou v podstatû pouze návodem k sestavení
ohodnocovacích systémÛ, které budou nutnû diferencované s pﬁihlédnutím
k charakteru v˘robku, technologie, okolního prostﬁedí apod. Tak jako vlastní inovaãní proces má objevn˘ charakter a je spojen s hledáním nov˘ch,
dosud nevyzkou‰en˘ch postupÛ, tak i posuzování efektivnosti tûchto procesÛ se nemÛÏe stát pouhou rutinou a pouÏití pﬁedem pﬁipraven˘ch v‰evyãerpávajících schémat. Pﬁedcházející pﬁíklady, pﬁehledy otázek a ohodnocování
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soustavy mají slouÏit jako zdroj inspirace, jak k posuzování efektivnosti inovací pﬁistupovat. Bude záleÏet na kaÏdém konkrétním inovaãním projektu,
jaká podoba hodnotících faktorÛ a v jaké podobû bude zvolena, aby co nejv˘stiÏnûji mohla pﬁiblíÏit úspû‰nost inovace.
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12.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

12. 1 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti v˘zkumu a v˘voje
Smyslem mezinárodní spolupráce v oblasti v˘zkumu a v˘voje, jak je chápe
napﬁ. EU, je vyuÏít v‰ech moÏností jednotliv˘ch partnerÛ k získání „pﬁidané
hodnoty“, která jde nad rámec pouhého souãtu kapacit jednotliv˘ch partnerÛ. Lze tak hovoﬁit o v˘hodách dosaÏením kritické hodnoty pﬁístrojov˘ch
a zejména personálních kapacit, o moÏnosti spolupracovat se ‰piãkami v oboru, o zjednání pﬁístupu k celému know how v oblasti projektu; o získání nov˘ch kontaktÛ, které se uplatní i v dal‰ích projektech a aktivitách. Klíãovému sektoru podnikání – mal˘m a stﬁedním firmám – nabízí mezinárodní
spolupráce moÏnost zadávat v˘zkum na zakázku, napﬁ. v programu CRAFT
(viz napﬁ. 6. rámcov˘ program EU). Nezanedbateln˘m hnacím motivem
(mnohdy dokonce prvním v poﬁadí) je i moÏnost opatﬁit si pomocí úãasti
v mezinárodní spolupráci dodateãné finanãní zdroje na VaV.
Jak bylo uvedeno dﬁíve, jsou inovace pﬁedev‰ím podnikatelsk˘ fenomén,
a jako takov˘ je souãástí konkurenãního boje jednotliv˘ch trÏních subjektÛ.
V˘znam inovací pro budoucnost jednotliv˘ch národních ekonomik je natolik zásadní, Ïe je pﬁedmûtem permanentního zájmu politick˘ch reprezentací
jednotliv˘ch zemí i nadnárodních uskupení. Naproti tomu je zﬁejmé, Ïe proces inovací je jiÏ souãástí podnikatelsk˘ch samotn˘ch aktivit a je tﬁeba bránit tomu, aby selektivní veﬁejná podpora, nenaru‰ila konkurenãní prostﬁedí.
Pﬁístup Evropského spoleãenství k veﬁejné podpoﬁe v oblasti v˘zkumu, v˘voje a inovací nejlépe popisuje smûrnice Rámec pro v˘zkum, v˘zkum a inovace 2006/C 323/01, Rozhodnutí ã. 2005/782/ES. Podle ní je podpora moÏná
jen v pﬁípadech, kde selhává trh. Specifické místo mají v celém systému malé a stﬁední firmy, které zamûstnávají (nejen v Evropû) více neÏ 70 % pracovníkÛ, jsou v‰ak handicapovány sv˘m rozmûrem a s tím omezenou schopností vykonávat plnohodnotnû v‰echny ãinnosti. Proto usilují prakticky
v‰echny politické reprezentace o to, aby jejich handicap vyrovnaly zv˘hodnûním podpory (napﬁ. bonifikací), zavádûním specifick˘ch nástrojÛ pro podporu MSP i dal‰ími vhodn˘mi formami.
Pro âeskou republiku má prvoﬁad˘ v˘znam postavení inovací v rámci Evropského spoleãenství, jehoÏ je ãlenem. I ve sjednocující se Evropû je primárním zájmem udrÏet ekonomickou vysokou v˘konnost ãlensk˘ch zemí,
která by zajistila udrÏení pozic celé Evropy. Ve svûtû globalizující se ekonomiky, kde Evropa díky vysok˘m provozním nákladÛm a stárnoucí populaci
zdaleka nehraje nejv˘znamnûj‰í roli, je to velká v˘zva. V‰eobecnû se má za
to, Ïe jedin˘m úãinn˘m nástrojem k udrÏení získan˘ch pozic je budování spoleãnosti, zaloÏené na znalostech (knowledge based economy). Jen vysoká
produkce nov˘ch znalostí a jejich plnohodnotné vyuÏití v podnikatelské sféﬁe jsou schopny pﬁekonat handicap pomûrnû vysoké Ïivotní úrovnû obyvatel
evropské unie a s tím souvisejících vysok˘ch v˘robních nákladÛ. Evropa zde
má náskok v nadprÛmûrné produkci nov˘ch poznatkÛ, vinou historického
dûdictví, nadmûrné regulace i neochotou pﬁistoupit k adekvátním krokÛm
tento náskok nedokáÏe plnû vyuÏít.
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EU usiluje jiÏ dlouhou ﬁadu let o vût‰í efektivnost v prvotní fázi inovaãního procesu – v˘zkumu a v˘voji. Nejviditelnûj‰ím projevem spoleãné VaV
politiky jsou tzv. rámcové programy EU, které alokují ãást rozpoãtu EU na
spoleãné programy VaV. Aãkoli prostﬁedky na RP EU jsou relativnû nízké
(ani v právû zaãínajícím 7. RP je‰tû nedosáhly 10 % celkového objemu veﬁejné podpory VaV jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí) jde o v˘znamnou iniciativu, jejímÏ smyslem je zamezit duplicitám v ﬁe‰ení klíãov˘ch problémÛ i dosaÏení kritické masy v˘zkumn˘ch kapacit. Struktura rámcov˘ch programÛ
se postupnû vyvíjí; její tvÛrci usilují o zachycení nejprogresivnûj‰ích trendÛ
a potﬁeb spoleãnosti. Vyhlá‰ení rámcového programu vÏdy pﬁedchází vypracování ﬁady odborn˘ch studií i veﬁejn˘ch diskusí mezi odborníky i na
úrovni politické. Souãasn˘, v poﬁadí jiÏ 7. RP sestává z následujících ãástí
(viz téÏ www.cordis.lu nebo www.tc.cz):
Spolupráce (Cooperation) s tematick˘mi podprogramy
 Zdraví (Health)
 Zemûdûlství, potraviny a biotechnologie (Bio)
 Informaãní a komunikaãní technologie (ICT)
 Nanovûdy, materiály a nové technologie (NMP)
 Energie (Energy)
 Îivotní prostﬁedí (Environment)
 Doprava (Transport)
 Socioekonomické a humanitní vûdy (SSH)
 Bezpeãnost (Security)
 Kosmick˘ v˘zkum (Space)
 Technologické platformy a spoleãné technologické iniciativy (JTI)
 Koordinace v˘zkumn˘ch programÛ (ERA-NET)
My‰lenky (Ideas)
 Granty ERC pro zaãínající v˘zkumné pracovníky
 Granty ERC pro zku‰ené v˘zkumné pracovníky
Lidé (People)
 Akce Marie Curie
Kapacity (Capacities)
 V˘zkumné infrastruktury (Infrastructures)
 V˘zkum pro MSP (SME)
 Regiony znalostí (Region sof Knowledge)
 V˘zkumn˘ potenciál (Research Potential)
 Vûda ve spoleãnosti (Science in Society)
 Mezinárodní spolupráce (INCO)
 Rozvoj v˘zkumn˘ch politik (Coherent development of policies)
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Spoleãné v˘zkumné centrum (JRC)
Pﬁedchozí rámcové programy byly zamûﬁeny spí‰e na aplikaci v˘sledkÛ
VaV, pﬁedpokládala se spolupráce s prÛmyslem a tomu odpovídající spolufinancování ze soukrom˘ch zdrojÛ. Aãkoli tento typ spolupráce je i nadále dominující, poprvé v historii se v sedmém rámcovém programu objevuje i podpora základního v˘zkumu v podobû „grantové agentury“ European
Research Commitee – viz program Ideas. RovnûÏ nové je spoleãné v˘zkumné téma Bezpeãnost, kter˘m Evropa reaguje na zv˘‰ené nebezpeãí terorismu. Snad nejv˘znamnûj‰í novinkou je podpora aktivit, vznikajících zdola,
napﬁ. mezinárodní spolupráci v tzv. ERA NETech, spoleãn˘ch technologick˘ch iniciativách (JTIs), Technologick˘ch platformách (ETP) a program Eurostars, pﬁipravovan˘ spoleãnû s úspû‰nou iniciativou EUREKA. Poslednû
jmenovan˘ program by mûl podpoﬁit pﬁednostnû malé a stﬁední firmy s velk˘m podílem v˘zkumn˘ch aktivit, ãleny projektového konsorcia v‰ak mohou
b˘t i dal‰í subjekty – vysoké ‰koly, v˘zkumné instituce i dal‰í firmy. Je velmi
pravdûpodobné, Ïe EUREKA zahájí program jiÏ v leto‰ním roce a Evropská
komise, která slíbila pﬁispût cca 1/3 nákladÛ ze spoleãného rozpoãtu EU, se
pﬁidá aÏ v roce následujícím.
Orgány Evropského spoleãenství dokumentují poslednû zmínûn˘mi kroky
svoji dlouho deklarovanou snahu pﬁispût vût‰í mûrou, neÏ „pouh˘m“ pﬁerozdûlením spoleãn˘ch prostﬁedkÛ. Do hry vstupují poprvé i nové zdroje financování – v rámci tzv. Risk Sharing Financial Facility (http://www.eib.org/rsff) by
se mûla na financování projektÛ spolupodílet i Evropská investiãní banka.

12. 2 Podpora mezinárodní spolupráce na poli inovací
V˘znam spolupráce v oblasti inovací byl rozpoznán o nûco pozdûji, neÏli
spolupráce v ãasovû pﬁedsunuté oblasti v˘zkumu a v˘voje, nicménû jiÏ v roce 1996 pﬁijalo Evropské spoleãenství Akãní plán pro inovace (COM (96)
589) a inovaãní politiku v podobû tzv. Zelené knihy o inovacích (COM (95)
688). Oba dokumenty zdÛrazÀují potﬁebu systémového pﬁístupu k inovacím
jako k dynamicky se mûnícímu procesu. ZdÛrazÀují provázanost celého cyklu vzdûlávání, správní, legislativní a daÀov˘ rámec, konkurenãní prostﬁedí,
oblast du‰evního vlastnictví a jeho ochrany, infrastrukturu v˘zkumu a v˘voje a sluÏby na podporu inovací, V roce 1998 zahájila Evropská komise projekt Evropsk˘ trend inovací (TrendChart) s cílem shromaÏìovat, analyzovat
a zprostﬁedkovat sdílení informací o inovaãních politikách v zemích EU.
Smyslem této aktivity je nabídnout tvÛrcÛm politik i odpovûdn˘m reprezentantÛm decisní sféry objektivní informace o situaci v jin˘ch zemích (benchmarking) a podat pﬁíklady o osvûdãen˘ch postupech v jin˘ch zemích (best
practices). Snad nejv˘znamnûj‰ím poãinem TrendChartu je sestavování tzv.
Evropské ‰kály inovací (European Innovation Scoreboard) , mapující inovaãní potenciál jednotliv˘ch zemí EU a porovnávající je se situací v dal‰ích
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regionech. Srovnání je zaloÏeno na statistick˘ch údajích o cca 20 ukazatelích,
v˘znamn˘ch.pro oblast inovací z oboru vzdûlávání, transferu v˘sledkÛ VaV
financování inovací a informaãní podpory.
Evropská komise v rámci TrendChartu zpravidla organizuje práci na zvoleném tématu formou workshopÛ, konferencí i dal‰ích forem komunikace
(nezﬁídka elektronické) a povûﬁí vybran˘ subjekt zpracováním závûreãné
zprávy, obsahující mj. doporuãení, hodná následování..
Zajímav˘ je i v˘voj náplnû ãinnosti TrendChartu, která se mûní s ohledem
na aktuální situaci. Na pﬁelomu století byla vûnována pozornost následujícím
oblastem, v˘znamn˘m pro proces inovací:
 posílení v˘zkumu v podnicích
 financování inovací
 absorpce technologií a inovaãní management v MSP
 intenzivnûj‰í spolupráce v˘zkumu, univerzit a podnikÛ
 podpora vzniku klastrÛ a spolupráce pﬁi inovacích
 zakládání technologick˘ch podnikÛ
 zjednodu‰ení administrativy
 danû a nepﬁímá opatﬁení
 strategické vize v oblasti inovací a povzbuzení zájmu ‰ir‰í veﬁejnosti
 systémov˘ pﬁístup k inovaãní politice
 lep‰í koordinace národních a regionálních politik
 nové formy partnerství veﬁejn˘ch a soukrom˘ch subjektÛ
 nová úloha politiky jako moderátora inovací
 globalizace.
O nûkolik let pozdûji jsou v dokumentu COM(2006) 502 s názvem Putting
knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU jiÏ
ponûkud odli‰né principy inovaãní politiky:
 rozhodující pro podporu inovací je vzdûlání a ‰kolení
 je tﬁeba plnû vyuÏít potenciál vnitﬁního trhu, znaãnou pozornost je tﬁeba
vûnovat oblasti sluÏeb
 je tﬁeba povznést úroveÀ regulatorního rámce, mj. koordinací procesu
standardizace
 k zaji‰tûní úãinného rámce pro ochranu prÛmyslov˘ch práv by mûlo pﬁispût pﬁijetí patentu spoleãenství (Community Patent)
 v˘znamná je podpora spolupráce mezi zainteresovan˘mi stranami (stakeholders), napﬁ. rozvojem klastrÛ a programÛ mezinárodní spolupráce
 zaloÏení Evropského technologického institutu by mûlo ukázat cestu
k efektivnûj‰í spolupráci na ose vzdûlávání – v˘zkum – inovace
 finanãní podpora v˘zkumu a inovacím by mûla vyuÏít aktivit technologick˘ch platforem (JTIs) i hledat optimální vyuÏití pro novû zaloÏen˘ Evropsk˘ v˘zkumn˘ v˘bor (European Research Council)
 ãlenské zemû musí plnû vyuÏít ‰ancí, které v˘zkumu (a inovacím) nabízí
kohezní politika pro finanãní období 2007–1013 vyãlenûním 308 mld Euro
v rámci strukturálních fondÛ
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 nov˘ Program na odporu konkurenceschopnosti a inovací doplní paletu
podpory, kterou nabízí 7. rámcov˘ program
 inovace v mal˘ch a stﬁedních firmách by mûl posílit i nov˘ finanãní program JEREMIE, kter˘ bude spravovat Evropsk˘ investiãní fond
 v˘znamnûj‰í roli by mûly hrát do budoucna daÀové úlevy pro subjekty,
provádûjící vlastní v˘zkum
 národní vlády by mûly vûnovat více pozornosti vût‰ímu vyuÏívání informaãních a komunikaãních technologií, stejnû jako vyuÏití veﬁejn˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízení ve prospûch inovací.
RovnûÏ Rada pro konkurenceschopnost se dne 4. 12. 2006 (dokument
COM(2006) 502) zab˘vala v˘znamem inovací pro budoucí v˘voj Evropy, potvrdila jejich kritick˘ v˘znam pro schopnost úãinnû reagovat na v˘zvy a pﬁíleÏitosti globální ekonomiky. Konstatovala, Ïe musí b˘t vzaty v úvahu v‰echny formy
inovací vã. netechnologick˘ch. Mûla by b˘t vypracována nová inovaãní strategie,
vyuÏívající dﬁívûj‰í poznatky expertÛ (Aho Report) a dal‰ích v˘znamn˘ch dokumentÛ.Doporuãila, aby inovaãní politika byla chápána jako sada nástrojÛ,
které povedou ke zlep‰enému pﬁístupu k finanãním zdrojÛm, k vytvoﬁení regulaãního prostﬁedí, pﬁíznivému pro inovace a k posílení aktivit institucí s vlivem
na inovace vã. propojení mezi v˘zkumn˘mi institucemi a prÛmyslem.
Rada pﬁijala následující závûry ke strategick˘m prioritám v oblasti inovací na evropské úrovni:
1. Ochrana práv k du‰evnímu vlastnictví
2. Tvorba aktivní normotvorné politiky
3. Zadávání veﬁejn˘ch zakázek smûrem k inovacím (viz dále)
4. Zahájení Spoleãn˘ch technologick˘ch iniciativ
5. ·íﬁení inovací a rÛstu na vedoucích trzích
6. Posilování uÏ‰í spolupráce mezi vysok˘mi ‰kolami, v˘zkumem a firmami
7. Napomáhání rozvoje inovací v regionech
8. Rozvoj inovací ve sluÏbách a netechnick˘ch inovací (viz dále)
9. Anal˘za trhÛ rizikového kapitálu
Praktické provádûní nûkter˘ch z v˘‰e uveden˘ch doporuãní lze uvést na dvou
pﬁíkladech. TrendChart. vûnoval v uplynul˘ch cca 12 mûsících pozornost lep‰ímu vyuÏití veﬁejn˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízení – VV¤ – (public procurement) ve prospûch inovací. Zájem o tuto oblast vychází ze skuteãnosti, Ïe veﬁejn˘ sektor spotﬁebovává cca 16 % v‰ech nákladÛ v rámci EU a jejích ãlensk˘ch zemí, coÏ je
obrovská suma a zároveÀ velká ‰ance ke zlep‰ení. Jak ukázala práce skupiny,
která se tomuto problému systematicky vûnovala, existuje ﬁada pﬁíkladÛ, kdy se
podaﬁilo docílit vhodnû veden˘m v˘bûrov˘m ﬁízením tak, Ïe bylo dosaÏeno neãekanû dobrého inovaãního efektu a znaãn˘ch pﬁínosÛ. Jako pﬁíklad se uvádí obmûna veﬁejného osvûtlení ve mûstû Hamburg, kde se díky citlivému ﬁízení VV¤
podaﬁilo docílit znaãn˘ch úspor pﬁi poﬁízení nového zaﬁízení a je‰tû vût‰ích úspor
pﬁi následném provozu. Jin˘m pﬁíkladem je známé v˘bûrové ﬁízení na systém
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v˘bûru elektronického m˘ta v Nûmecku. Na základû studia tûchto pﬁípadÛ i dal‰ích ‰etﬁení byly identifikovány následující zásady, jak vyuÏít VV¤ k inovacím:
 vhodné zadání VV¤ by mûlo definovat cíl, ,nikoli v‰ak zpÛsob provedení
dodávky
 dialog s potenciálními dodavateli a jejich postupná selekce, zaloÏená na
schopnosti a ochotû splnit vyt˘ãen˘ cíl; osvûdãila se mj. i ãásteãná úhrada
nákladÛ ﬁe‰ení problému pro zúÏen˘ poãet (2-3) moÏn˘ch dodavatelÛ
 dÛraz na maximální efektivitu ﬁe‰ení v celém Ïivotním cyklu dodaného
statku; jin˘mi slovy, kdy poﬁizovací cena nemÛÏe b˘t jedin˘m v˘bûrov˘m
kriteriem.
Podmínkou úspû‰ného v˘sledku je aktivní pﬁístup odpovûdn˘ch pracovníkÛ a jejich zájem na dosaÏení k˘Ïeného efektu (analogick˘ podnikatelskému
chování soukrom˘ch subjektÛ). V˘sledkem studie TrendChartu bude pﬁíruãka pro v‰echny potenciální zájemce.
Jinou cestou, jak podpoﬁit inovace v rozvinut˘ch zemích, je rozvoj a cílená podpora sluÏeb, zejména tûch, které jsou zaloÏeny na vysokém obsahu
znalostí (Knowledge Intensive Services Activities – KISA). Do této kategorie spadají nejen tzv. sluÏby, podporující podnikání (services for the benefit
of businesses) jako jsou poradenství, informaãní systémy, sofistikované bankovní sluÏby, ale i dal‰í sluÏby – telekomunikaãní, kvalifikované opravárenství, ale i sociální sluÏby a cestovní ruch. PﬁestoÏe âeská republika nepatﬁí
v tomto ohledu ke ‰piãkám, podporuje rozvoj sluÏeb ve v‰ech programech
VaV, specificky pak informaãní a komunikaãní technologie, napﬁ. v rámci Národního programu v˘zkumu II; za zmínku stojí i program Czechinvestu, podporující investiãními pobídkami rozvoj strategick˘ch sluÏeb.
Nejnovûj‰í konkrétní aktivitou EU na cílenou podporu inovací, zasluhující
na‰i pozornost, je v˘‰e zmínûn˘ Program na podporu konkurenceschopnosti
a inovací (Competitiveness and Innovation Programme – 2005/0050 (COD)).
Jeho cílem je vytvoﬁit lep‰í podmínky pro subjekty, které inovace podporují,
ale zejména pro firmy samotné. Na prvém místû jsou pochopitelnû malé
a stﬁední firmy, pro které pﬁedstavují i v souãasné dobû inovace obtíÏn˘ úkol.
Zvlá‰tní pozornost je, v souladu s oficiální politikou EU, vûnována podpoﬁe
udrÏitelného rozvoje a rozvoji informaãních technologií. CIP se tak s relativnû
omezen˘mi prostﬁedky (cca 10 % FP7) stává doplÀkem rámcov˘ch programÛ
EU a pﬁejímá nûkteré aktivity, které byly aÏ dosud v rámci FP podporovány.
CIP má následující ãásti:
1. Program pro podnikavost a inovaci, zahrnující opatﬁení:
 pﬁístup k finanãním prostﬁedkÛm pro zahájení podnikání MSP a pro jejich
rÛst, jakoÏ i investice do inovaãních ãinností, vãetnû ekologick˘ch inovací
 vytvoﬁení prostﬁedí, jeÏ bude pﬁíznivé pro spolupráci MSP
 inovace v podnicích, vãetnû ekologick˘ch inovací
 podpora kultury podnikavosti a inovací
 hospodáﬁská a správní reforma související s podnikáním a inovacemi.
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2. Program na podporu politiky informaãních a komunikaãních technologií
 rozvoj jednotného evropského informaãního prostoru a posilování
vnitﬁního trhu pro informaãní produkty a sluÏby
 podnûcování inovací prostﬁednictvím ‰ir‰ího pﬁijetí informaãních a komunikaãních technologií a investic do nich
 v˘voj informaãní spoleãnosti pﬁístupné v‰em, úspornûj‰ích a úãinnûj‰ích sluÏeb v oblastech veﬁejného zájmu a zlep‰ení kvality Ïivota.
3. Program Inteligentní energie – Evropa
 podpora energetické úãinnosti a racionálního vyuÏívání zdrojÛ energie
 podpora nov˘ch a obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a podporu diverzifikace energie
 podpora energetické úãinnosti a vyuÏívání nov˘ch a obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie v dopravû.
Program zahrnuje rÛzné aktivity od podpory v˘voje politik a spolupráce
mezi úãastníky aÏ po první trÏní replikace novû osvûdãen˘ch technologií.
Stejnû ‰iroká je i ‰kála podpÛrn˘ch nástrojÛ od dotací, pﬁes pÛjãky ãi záruky
za úvûry. V˘znamnou roli by mûly ve financování programu sehrát Evropská
banka pro obnovu a rozvoj a Evropsk˘ investiãní fond.
Vedle strukturálních a kohezních fondÛ, jejichÏ cílem je podpoﬁit rozvoj
ménû rozvinut˘ch oblastí, podporuje Evropské spoleãenství rozvoj i tak zvan˘mi Iniciativami Spoleãenství. Jsou to zvlá‰tní programy zﬁízené Evropskou
komisí k ﬁe‰ení specifick˘ch problémÛ dot˘kajících se celého území EU, které doplÀují jiné programy Evropského spoleãenství nebo usnadÀují jejich realizaci. Vedle dal‰ích je z pohledu inovací v˘znamná iniciativa Interreg III
(http://sf.euweb.cz/?q=node/31). Program Interreg III, jenÏ má tﬁi ãásti (A, B,
C), je jednou z iniciativ Evropského spoleãenství, která byla schválena Evropskou komisí pro ãlenské zemû Evropské unie a je nástrojem pro pﬁekonání nev˘hod plynoucích z pﬁíhraniãní pozice dané oblasti. âást A se t˘ká
pﬁeshraniãní spolupráce, ãást B je zamûﬁena na nadnárodní spolupráci a ãást
C podporuje meziregionální spolupráci. Tato spolupráce je mj. urãena
k podpoﬁe spoleãn˘ch prací na regionálních inovaãních strategiích, kdy ménû rozvinuté, nebo ménû zku‰ené regiony mohou tûÏit ze spolupráce s regiony, které mají s podobn˘mi aktivitami více zku‰eností. Jedním z projektÛ
bylo napﬁ. vypracování regionálních inovaãních strategií pro Prahu a západoãesk˘ kraj v rámci projektu BRIS.

12. 3 Dal‰í formy spolupráce
Globalizace má rÛzné podoby a naplÀuje se mnoha odli‰n˘mi projevy. Zejména velké, nadnárodní koncerny hledají cesty, jak naplnit smysl podnikání
– maximalizovat zisk firmy a zv˘‰it tak atraktivitu pro akcionáﬁe. Prim hraje
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sniÏování v˘robních nákladÛ, kterého se nezﬁídka dosahuje stûhováním v˘robních kapacit do oblastí s v˘hodnûj‰ími podmínkami (niÏ‰í náklady na pracovní sílu, niÏ‰í daÀové zatíÏení, investiãní pobídky – napﬁ. ve formû daÀov˘ch prázdnin). Vedle toho ale vznikl zejména v nûkter˘ch oborech nov˘
model, kter˘ je nejãastûji naz˘ván Open Innovation System. Spoãívá v daleko hlub‰í a sofistikovanûj‰í spolupráci mezi v˘robcem finálního produktu
a jednotliv˘mi subdodavateli, kdy „finalista“ vyuÏívá rÛzn˘ch forem k tomu,
aby minimalizoval nejen náklady na v˘voj nového v˘robku, ale i riziko pﬁípadného neúspûchu. Obvykl˘mi postupy jsou napﬁ. poÏadavky na v˘voj polotovarÛ ãi dílÛ inovovaného v˘robku, které v soutûÏi ﬁe‰í nûkolik potenciálních dodavatelÛ na vlastní náklady. Prémií pro vítûze je pozice hlavního
dodavatele novû vyvinutého produktu a nadûje na dlouhodobûj‰í zisk. Tento postup je obvykl˘ ve farmaceutickém prÛmyslu, kde si jen nûkolik nadnárodních gigantÛ mÛÏe dovolit v˘voj originálních léãiv a formou externích zakázek (outsourcing) si obstarává nejen vût‰inu komponentÛ, ale i úãinné
látky pro nová léãiva. Pro kaÏd˘ z produktÛ má nûkolik (zpravidla 3) dodavatelÛ, kteﬁí se musejí kvalifikovat v˘‰e popsan˘m postupem. V jin˘ch pﬁípadech ﬁe‰í firmy otázku vlastní inovace spoluprací s dal‰ími subjekty (univerzity, MSP), investováním do zajímav˘ch firem (aÏ po jejich úplné
ovládnutí), nákupem licencí, pﬁípadnû nakupováním zajímav˘ch my‰lenek
i s jejich autory. ¤ada firem vzniká a vyrÛstá v univerzitních inkubátorech
s podporou rizikového kapitálu za úãelem realizace v˘zkumného nápadu
(spin off, ãi spin out firem). Jednou z forem vyvrcholení mÛÏe b˘t pro spin
off firmu odkup akcií strategick˘m investorem, pﬁípadnû úzká spolupráce
s ním v rámci modelu Open Innovation System.
V poslední dobû vzala na sebe inovaãní spolupráce mezi firmami je‰tû dal‰í podobu. Na základû technologick˘ch platforem, které se snaÏí definovat
pro dan˘ obor nejlep‰í inovaãní strategie, vznikají spoleãné technologické
iniciativy Joint Technology Initiatives – JTIs), které by mûly b˘t podle ãl. 171
Úmluvy o Evropsk˘ch spoleãenstvích podpoﬁeny v rámci 7. RP EU. Není náhodou, Ïe jádrem nûkter˘ch z nich jsou tzv. EUREKA Clusters. V rámci mezinárodní iniciativy EUREKA zaãaly vznikat jiÏ pﬁed mnoha lety uskupení
firem, které definovaly spoleãnou strategickou v˘zkumnou agendu a postupnû ji naplÀovaly. Toto uspoﬁádání nejlépe funguje tam, kde stojí v ãele (ãi
ve stﬁedu) Clusteru nadnárodní firma, která v nûkter˘ch pﬁípadech dokonce
aktivnû vyhledává na základû publikovan˘ch v˘sledkÛ nebo patentÛ vhodné
partnery a vyz˘vá je ke spolupráci. Je pﬁíznaãné, Ïe se v takov˘ch formacích
vedle sebe ocitají i konkurenti, kteﬁí na základû dohod o spolupráci tûÏí ze
spoleãn˘ch aktivit. Nûkterá z tûchto uskupení zaznamenala pozoruhodné úspûchy – podaﬁilo se tak napﬁ. obnovit mizející pozice evropsk˘ch v˘robcÛ
mikroãipÛ (EUREKA Cluster MEDEA), silné pozice má i EUREKA Cluster ITEA 2, zab˘vající se zabudovan˘mi systémy (embedded systems), jehoÏ
produkty se uplatÀují takﬁka ve v‰ech prÛmyslov˘ch odvûtvích, kde v˘robky
obsahují vysok˘ podíl elektroniky (mobilní komunikace, automobilov˘ a leteck˘ prÛmysl aj.).
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Systém se vyznaãuje jinde nevídanou koncentrací na témata s pﬁím˘m ekonomick˘m efektem a jen v rámci iniciativy EUREKA je na projekty ClusterÛ roãnû alokováno kolem 1 mld Euro (tedy více, neÏ ãiní rozpoãet âR na
podporu v˘zkumu a v˘voje) .
Aãkoli hlavní roli hraje na poli spolupráce v oblasti VaVaI Evropské spoleãenství, existují i jiné aktivity, vzniklé z iniciativy ãlensk˘ch státÛ. Dlouholetou
tradici mají zejména dvoustranné smluvní spolupráce na poli v˘zkumu a v˘voje, které (spolu s kontakty sportovními a kulturními) v ﬁadû pﬁípadÛ dokonce b˘vají prvními vstﬁícn˘mi kroky, pﬁedcházející hlub‰í a formální mezistátní
spolupráci. âeská republika se úãastní celé ﬁady takov˘ch aktivit, napﬁ. programÛ EUREKA, KONTAKT (viz dále) a COST (viz www.msmt.cz). Mezinárodní iniciativa COST je zamûﬁena na vícestrannou spolupráci v oblasti základního v˘zkumu, financovaného z národních zdrojÛ. Aktivita je
podporována Evropskou komisí, která pﬁispívá na krytí nákladÛ, spojen˘ch
s ﬁízením a správou programu.
Vedle toho spolupracuje âeská republika se ﬁadou zemí na principu smluv
o dvoustranné spolupráci, které umoÏÀují navazovat první kontakty mezi v˘zkumn˘mi t˘my, ale rovnûÏ vyuÏívat unikátní velká zaﬁízení, na jaká rozmûry na‰í zemû nestaãí (napﬁ. jaderná v˘zkumná zaﬁízení v Dubnû, Ruská federace, nebo zaﬁízení evropského v˘znamu CERN ve ·v˘carsku).

12. 4 Role Asociace inovaãního podnikání âR na poli
mezinárodní spolupráce
AIP âR je na poli inovací a pﬁenosu v˘sledkÛ v˘zkumu do praxe v˘znamn˘m hráãem, a to nejen na národní úrovni. K partnerÛm AIP âR patﬁí napﬁ.
nûmecká Arbeitsgeimenschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto
von Guericke“ e.V. (AiF), ãesko nûmecká spoleãnost Vereinigung Tschechischer Unternehmen in Deutschland e.V. (VTUD), nebo rusk˘ Respublikanskij issledovatelskij nauãno-konzultacionnyj centr ekspertizy (RINKCE). Vedle sv˘ch vlastních aktivit zaji‰Èuje AIP âR agendu nûkter˘ch
národních programÛ mezinárodní spolupráce.
V‰echny základní aktivity AIP âR – poﬁádání kaÏdoroãního symposia
a v˘stavy INOVACE, T˘den v˘zkumu, v˘voje a inovací v âR (14. roãník v roce 2007), vydávání a aktualizace Technologického profilu âeské republiky
od roku 1998 i ãasopis Inovaãní podnikání a transfer technologií od roku
1993 – mají mezinárodní aspekt, nebo napomáhají mezinárodní spolupráci
(viz www.aipcr.cz).
V rámci symposia INOVACE je jiÏ ﬁadu let vûnována ãást programu vystoupení zahraniãních partnerÛ (Ruská federace, Nûmecko, Francie, EHK OSN, TII
aj.), nezﬁídka b˘vá prezentaci mezinárodních projektÛ a v˘mûnû zku‰eností
z oblasti VaV a inovací vûnován cel˘ den. Souãástí akce je i vyhlá‰ení vítûzÛ
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soutûÏe o Cenu Inovace roku. V roce 2006 byla poprvé udûlena âesko-nûmecká inovaãní cena.
Projekt Technologick˘ profil âR mûl svÛj základ a vzor v obdobné nûmecké publikaci, a byl pﬁipravován ve spolupráci s autory originálního díla –
Fraunhoferovou spoleãností. Technologick˘ profil obsahuje údaje o subjektech, které jsou z hlediska transferu technologií v˘znamné, zejména o inovaãních firmách V souãasné dobû je dokument kaÏdoroãnû aktualizován
a vydáván v podobû CD-ROMu, je k disposici i na webu AIP âR
(www.techprofil.cz). Vedle údajÛ o firmách a jejich tﬁídûní podle oborÛ
a podle regionÛ obsahuje dal‰í v˘znamné aktuální informace o podmínkách
pro VaV, inovace a podnikání v âR. Tím se stává cenn˘m zdrojem informací i pro zahraniãní subjekty, které v âR hledají partnery pro spolupráci, nebo zde chtûjí podnikat.
AIP âR zaji‰Èuje pro Ministerstvo mládeÏe, ‰kolství a tûlov˘chovy znaãnou
ãást agendy programÛ mezinárodní spolupráce EUREKA a KONTAKT.
Mezinárodní iniciativa EUREKA vznikla pﬁed více neÏ dvaceti lety jako urãitá protiváha amerického projektu hvûzdn˘ch válek. Cílem této mezivládní iniciativy bylo soustﬁedit kapacity VaV na evropské úrovni a vytvoﬁit kritickou masu k dosaÏení prÛlomu v oblasti poznání. Tuto roli postupnû pﬁebraly jiné
aktivity, zejména rámcové program EU. EUREKA je dnes pﬁedev‰ím programem, umoÏÀujícím podporovat spolupráci na pomezí v˘zkumu a inovací, jehoÏ
ﬁádn˘mi ãleny jsou i zemû, stojící mimo EU, jako napﬁ. Ruská federace, Ukrajina, Izrael, nebo Turecko. K nejvût‰ím v˘hodám programu EUREKA patﬁí relativnû malé administrativní zatíÏení úãastníkÛ projektÛ, generování projektÛ na
principu bottom up a demokratické metody rozhodování. To jsou zﬁejmû hlavní
dÛvody, proã se, v porovnání s rámcov˘mi programy EU, zúãastní programu daleko více mal˘ch a stﬁedních firem (cca 40 vs. 15 % uchazeãÛ). Urãitou nev˘hodou EUREKY je skuteãnost, Ïe ve vût‰inû ãlensk˘ch zemí neexistují specifické
prostﬁedky na financování projektÛ EUREKY, coÏ ãiní urãité potíÏe pﬁi synchronizaci zahájení projektÛ a jejich financování. Velmi v˘znamn˘mi aktivitami
v rámci EUREKY jsou Clustery a novû pﬁipravovan˘ program Eurostars. Jako
podpÛrná aktivita ve prospûch generování nov˘ch projektÛ slouÏí tzv. Umbrelly, sdruÏující na tematickém principu zájemce o obor (napﬁ. ekologie, energetika, v˘zkumná podpora turismu, aj.). Lze ﬁíci, Ïe tyto formy spolupráce (Clustery, Umbrely) se staly inspirací pro aktivity, které teprve v nedávné dobû zaãala
rozvíjet Evropská komise v podobû JTI, nebo ERA NetÛ. O zamûﬁení programu EUREKA vypovídají kriteria, pouÏívané pro v˘bûr projektÛ:
 spolupráce prÛmyslov˘ch podnikÛ, v˘zkumn˘ch organizací nebo vysok˘ch
‰kol nejménû ze dvou ãlensk˘ch zemí EUREKY
 dosaÏení znatelného pokroku (vy‰‰ího inovaãního stupnû) uÏitné hodnoty
vyvíjeného v˘robku, technologického procesu nebo sluÏby
 perspektiva finanãního zisku z realizace ﬁe‰ení projektu
 ﬁe‰ení a komerãní vyuÏití je urãeno pro civilní sektor
 úãastníci musí mít technické, ﬁídící a finanãní schopnosti a kompetence pro
zaji‰tûní ﬁe‰ení.
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V období 1. 7. 2005 aÏ 30. 6. 2006 odpovídala Asociace inovaãního podnikání v souãinnosti s M·MT za tak v˘znamnou událost, jakou bylo ãeské pﬁedsednictví EUREKY. âeská republika se tak stala první z nov˘ch ãlensk˘ch
zemí, která dostala dÛvûru v rámci mezinárodní iniciativy.
Jinou v˘znamnou aktivitou mezinárodní spolupráce v oblasti VaV je program KONTAKT, zaloÏen˘ na mezivládních dohodách nûkter˘ch zemí. Jeho cílem je podpoﬁit zaãlenûní v˘zkumu smluvních partnerÛ (Belgie – Vlámské spoleãenství, Francie, Itálie, Maìarsko, Polsko, Rakousko, ¤ecko,
Slovensko, Slovinsko a Nûmecko) do evropsk˘ch programÛ. S pomocí minimálních prostﬁedkÛ – program pokr˘vá pouze náklady na cestovné a pobyt
– se tak daﬁí formovat mezinárodní t˘my, které se pak mohou ucházet o podstatnû vût‰í podporu napﬁ. v rámcov˘ch programech EU. Nedílnou souãástí
zacílení programu Kontakt je podpora integrace vûdy a techniky a transfer
technologick˘ch a v˘robkov˘ch inovací do mal˘ch a stﬁedních podnikÛ.
AIP âR se podílí na ãesko – ruské vûdeckotechnické spolupráci. Mezinárodní inovaãní centrum (MIC) zabezpeãuje soubor informací o v˘sledcích
v˘zkumu a v˘voje k inovacím v obou zemích, databázi odborníkÛ pro tuto
oblast, pﬁipravuje formy transferu technologií, vyuÏití technologick˘ch profilÛ obou zemí a dal‰ích zemí, které se mohou na ãinnosti MIC podílet i spolupráci se zástupci tûchto zemí v mezinárodních organizacích. Pﬁíkladem je
Mezinárodní centrum pro vûdeckotechnické informace se sídlem v Moskvû.
V rámci plnûní úlohy nevládní organizace pro oblast inovaãního podnikání v âR spolupracuje AIP âR s mezinárodními organizacemi v oblasti VaVpI v programu INGO.
V rámci vzdûlávacích aktivit se AIP âR rovnûÏ podílí jako partner na projektu Centrum inovaãního vzdûlávání Liblice, realizovan˘ v rámci opatﬁení
4.2 JPD 3 s finanãní podporou Evropského sociálního fondu a âeské republiky. Projekt, jehoÏ realizátorem je Akademie vûd âR a partnery, kromû AIP
âR, jsou ‰védská inovaãní agentura VINNOVA a âeské inovace s.r.o., je zamûﬁen na rozvoj klíãov˘ch kompetencí osob, které pÛsobí v oblasti v˘zkumu,
v˘voje a inovací nebo tuto oblast z titulu své pracovní ãi politické pozice
ovlivÀují.
AIP âR plní funkci partnera projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínsk˘ch technologiích, jehoÏ realizátorem je Ústav experimentální medicíny AV âR. V˘sledky tohoto projektu bude AIP âR
v souãinnosti s jeho realizátorem prezentovat zahraniãním partnerÛm a organizacím.
AIP âR se podílí i na ﬁe‰ení ãásti projektu „Oborová kontaktní organizace pro prÛmyslov˘ v˘zkum a v˘voj v âR“. Navazuje na projekt dﬁívûj‰í projekt, jehoÏ cílem bylo vytvoﬁit národní informaãní infrastrukturu pro prÛmyslov˘ v˘zkum a v˘voj v âR v souvislosti se zabezpeãením mezinárodní
spolupráce v této oblasti, t. j. zpﬁístupnit subjektÛm jednotliv˘ch prÛmyslov˘ch oborÛ informace o programech Evropské Unie a zprostﬁedkováním
kontaktÛ a odborn˘m poradenstvím jim umoÏnit aktivnû vstoupit do spoleãn˘ch VaV projektÛ EU.
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Cílem nového projektu je vytvoﬁit v oblasti prÛmyslu systém:
 stálého cíleného vyhledávání námûtÛ ke spolupráci v oblasti v˘zkumu
a v˘voje (VaV)
 navazování spolupráce v oblasti VaV v rámci evropského kontextu
 informovanosti a propagace o evropsk˘ch programech VaV s cílem zapojení ãs. prÛmyslové sféry do tûchto programÛ
Hlavní cíle a ãinnosti Oborového kontaktního centra (OKC) AIP âR:
 podpoﬁit zv˘‰ení technologické a inovaãní úrovnû ãeského prÛmyslu prostﬁednictvím úãasti ãesk˘ch subjektÛ v evropském programu pro VaV
 pﬁispût k rozvoji spolupráce prÛmyslu s v˘zkumn˘mi pracovi‰ti, vysok˘mi
‰kolami a s mal˘mi a stﬁedními podniky v mezinárodním mûﬁítku
 pﬁispût k ‰íﬁení informací pﬁedev‰ím ve vlastní ãlenské základnû a v rámci
Systému inovaãního podnikání âR
 zpﬁístupÀovat informace o 6. a 7. RP EU (ve spolupráci s a OKO SP âR
a NKO TC AV âR)
 vyhledává potenciální zájemce o úãast v programech EU
 napomáhá vzniku VaV projektÛ a zaji‰Èuje k tomu nezbytné kontakty a poradenství
 aktivnû se úãastní ‰kolení a semináﬁÛ organizovan˘ch SP âR v rámci ﬁe‰ení projektu
 spolupracuje se SP âR jakoÏto nositelem projektu, zejména v informaãní
oblasti
V souladu se závûry Mezivládní komise pro obchodnû ekonomickou
a vûdeckotechnickou spolupráci mezi âeskou republikou a Ruskou federací, ﬁe‰í AIP âR s rusk˘mi partnery projekt MIC, jehoÏ partnerem na ruské
stranû je RINKCE (www.extech.ru):
Cíle projektu:
 komercializace technologií, v˘sledkÛ VaV
 technologické profily
 transfer technologií
 databáze odborníkÛ a v˘sledkÛ VaV
Mezinárodní spolupráci ve VaVaI zaji‰Èují ve své pÛsobnosti v‰echny subjekty v rámci Systému inovaãního podnikání v âR.
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13.
PROJEKTOVÁNÍ
INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ

13. 1 Vymezení pojmÛ, principy projektového ﬁízení a ﬁízení
podle projektÛ
Projekt a projektování
Projekt je formalizovanû zpracovan˘ návrh, zamûﬁen˘ na realizaci zadaného úkolu. Projekt je schématem toho, jak má b˘t nûjaká vûc provedena za
urãen˘ch podmínek vûcn˘ch a ãasov˘ch. Projekty urãují pﬁechod z aktuálního stavu do budoucího stavu.
Projektování je ãinnost spojená s tvorbou projektu, s úãastí na jeho schválení a s dohledem nad správností postupu jeho realizace, respektive s úãastí
na vyhodnocování jeho úãinkÛ po realizaci.
Projektování je rovnûÏ technick˘ postup, jak vytvoﬁit podklad pro rozhodování s jasnû definovan˘mi pravidly pro interpretaci vstupních/zadávacích a v˘stupních charakteristik, se zámûrem prakticky realizovat ﬁe‰en˘ problém.
Formu projektu ovlivÀuje obsah a charakter ﬁe‰ené úlohy nebo zámûru,
podle oboru a podle skladby ﬁe‰itelského t˘mu nebo projektantÛ.
– Technické projekty mají zpravidla pﬁedepsanou formu standardní technické dokumentace. Je to ãást textová, popisná, vysvûtlující, komentující, zdÛvodÀující, dále grafická – v˘kresová, která zobrazuje celek nebo detail pomocí urãit˘ch konvencí a technick˘ch norem, dále
v˘poãtová ãást, která urãuje hodnoty a kvantifikuje vybrané charakteristiky návrhu v jednotkách fyzick˘ch, naturálních, technick˘ch. Obsahuje-li projekt ekonomické vyhodnocení, pak v jednotkách monetárních. V˘ãet mÛÏe obsahovat dal‰í charakteristiky specifické pro rÛzné
technické obory.
– Projekty manaÏerského typu jsou pﬁeváÏnû verbálnû popisné, kvalitativnû nebo kvantitativnû analytické ãí diagnostické, ﬁe‰í vybran˘mi kvantitativními a kvalitativními metodami urãité rozhodovací situace v krátk˘ch,
stﬁednûdob˘ch nebo dlouhodob˘ch ãasov˘ch horizontech. Projekty b˘vají úzce spjaty s posuzováním ekonomické efektivnosti a s optimální alokací zdrojÛ a dal‰ími úlohami ﬁídící praxe.
– Projekty ekologické jsou zamûﬁené na vztah ãlovûka k pﬁírodnímu prostﬁedí, hodnotí tyto vlivy v retrospektivû i se zamûﬁením na budoucnost,
upozorÀují na negativní dÛsledky, ochraÀují Ïivé i neÏivé prostﬁedí, vyuÏívají rÛzné formy komunikace pro zveﬁejÀování v˘sledkÛ a organizování
akcí, aktivnû pﬁispívají k udrÏitelnému rozvoji.
– Projekty sociologické se zamûﬁují na studium a ﬁe‰ení sociálních fenoménÛ lidské spoleãnosti a sociálního chování, na anal˘zy pﬁíãin urãit˘ch spoleãensk˘ch jevÛ, na interpretaci v˘sledkÛ prÛzkumÛ a ‰etﬁení, vãetnû statistick˘ch, k vysvûtlování kauzálních souvislostí, atd.
Jin˘ pohled na typologii projektÛ mÛÏe b˘t i z hlediska zadavatele projektu, zda je zadavatelem subjekt privátní nebo veﬁejnoprávní nebo rovnûÏ z pohledu zdrojÛ financování, zda je projekt financován privátním sektorem
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nebo z veﬁejn˘ch zdrojÛ. Privátní subjekt má vût‰í volnost ve v˘bûru zpracovatele projektu a do jisté míry i vliv na kvalitu a rozsah dokumentace. Veﬁejnoprávní subjekty jsou podﬁízeny zvlá‰tním mechanizmÛm i pﬁi zadávání
a tvorbû projektÛ, jsou ze zákona nuceni vypisovat veﬁejné soutûÏe a uplatÀovat pﬁedpisy o rozsahu a kvalitû dokumentace.
Management a projektování
Management ve vztahu k projektování mÛÏeme oznaãit za proces organizování, uvûdomûlého pÛsobení na lidské zdroje a ovládání lidsk˘ch zdrojÛ,
dále ﬁízení vyuÏívání finanãních a fyzick˘ch zdrojÛ, v urãité organizaãní
struktuﬁe pro dosaÏení definovan˘ch cílÛ.
Inovaãní projektování je postup, kter˘ vychází z principÛ managementu
a vyuÏívá kombinace rÛzn˘ch technik, instrumentÛ a metod, které mají k dispozici rÛzné obory a disciplíny pro posuzování a navrhování zmûn v kontextu ﬁízení inovaãních procesÛ. Inovaãní projektování je soubor ãinností, zamûﬁen˘ na konkrétní realizaci inovaãního produktu v rámci navrhovaného
inovaãního procesu.
Projekty ﬁízení zmûn radikálních a inkrementálních
Zatím co drobné, postupné zmûny a zlep‰ení v kaÏdé organizaci probíhají
permanentnû, vût‰inou bez zvlá‰tních zásahÛ a jsou souãástí firemní kultury,
jsou zmûny zásadního charakteru, oznaãované jako zmûny radikální, pﬁedmûtem peãlivû pﬁipravovan˘ch procesÛ projektového ﬁízení. Zmûny v organizaci a ﬁízení jsou podmínkou rozvoje. Pﬁipravovat nebo projektovat zmûny
je tudíÏ nezbytné. Absence vûdomí nutnosti zmûn by mohlo znamenat negativní dopady na organizaci, napﬁ.stagnaci, ztrátu dynamiky, oslabení pozice
na trhu nebo ve spoleãnosti, úpadek nebo jakékoliv dal‰í nepﬁíznivé následky. Zmûnám brání stereotypy, setrvaãnost v my‰lení a neÏádoucí jevy, napﬁíklad bariery rozvoje, apod.
Projektování, jehoÏ cílem je zmûna organizace, vyÏaduje urãité pﬁedpoklady. K pﬁedpokladÛm patﬁí vÛle vlastníkÛ, managementu a pracovníkÛ
provádût zmûny, schopnost zamûstnancÛ vzdát se nûkter˘ch vÏit˘ch pravidel
organizace, pﬁispívat k formulování nov˘ch principÛ a pravidel, pﬁizpÛsobit
se jim, ohodnotit a pﬁijmout rizika spojená se zmûnami a adekvátní opatﬁení, mobilizovat zdroje, které zmûny umoÏní.
Jedna z obtíÏn˘ch pasáÏí, které musí projekt zohlednit a jasnû formulovat, je vzdát se nûãeho, co bylo úspû‰né v minulosti a ztrácí jiÏ na v˘znamu pro dal‰í existenci a rozvoj organizace. Rozpoznat problémy, moÏnost
jejich ﬁe‰ení a zejména ãas, místo a zpÛsob kdy a jak má ke zmûnám dojít
je zadáním pro projekt reengineeringu. Podrobnûji se problematikou
zab˘vají Drdla M., Rais K. 1)

1)

Drdla M, Rais K.: ¤ízení ve firmû- Reengineering, Computer Press, 2001, str. 145
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Poãátek tûchto aktivit je nutno hledat ve vypracování strategie organizace. Do manaÏerské kultury organizace musí proniknout pﬁesvûdãení, Ïe
zmûna musí b˘t pﬁipravovaná, plánovaná tak, aby v prÛbûhu provádûní
zmûn byla zachovaná Ïivotaschopnost organizace, její konkurenceschopnost a efektivnost.
V projektu, jehoÏ zámûrem jsou zmûny v ﬁízení, inovace v organizaãní
struktuﬁe, musí mít jasnû formulované pﬁíãiny které vedou ke zmûnám, specifikovan˘ rozsah zmûn a definovaná nová oãekávání. V prÛbûhu tvorby projektu je tﬁeba sledovat dÛsledky, které mohou b˘t zmûnami vyvolány. Je zﬁejmé, Ïe nûkteré dÛsledky jsou obtíÏnû pﬁedvídatelné. Proto nelze opomenout
vypracovat a schválit kompetentními místy ãasov˘ rozvrh pﬁipravovan˘ch
a provádûn˘ch zmûn a s tím související adaptivní procesy.
Zdroje pﬁíãin, které vyvolávají potﬁebu zmûn, mohou b˘t vnûj‰í nebo vnitﬁní. Pﬁíãiny vnû organizace se spojují s procesy globalizace, se zmûnami na relevantních trzích, s chováním zákazníkÛ, s konkurenceschopností, s technick˘m
pokrokem a snahou nezaostávat, se zmûnami na pracovním trhu, a podobnû.
Pﬁíãiny vnitﬁních vlivÛ, které vyvolávají potﬁebu zmûn, mohou b˘t napﬁ. identifikovány jako generaãní problémy managementu, lpûní na pﬁekonan˘ch hodnotách, selhání jednotlivcÛ a skupin, ztráta v˘konnosti a dynamiky, atp.
Charakteristiky projektÛ a znaky projektování
Atributem projektu je v obecné rovinû strukturovan˘ problém, jeho dekompozice na jednodu‰‰í celky nebo ãásti, popis aktuálního stavu, anal˘za
nebo diagnostika, tvÛrãí návrh ﬁe‰ení problému, posouzení zdrojÛ, kter˘ch je
zapotﬁebí k dosaÏení specifikovaného zámûru, vyhledávání citliv˘ch míst
a konfliktních situací, které brání ﬁe‰ení, rozvrh a organizace prací.
S tím jsou spojené organizaãní charakteristiky a poÏadavky:
– zadání musí b˘t jasnû a jednoznaãnû formulováno ﬁe‰iteli a to jak po stránce vûcné, zdrojové (vãetnû informaãních zdrojÛ), ãasové, tak po stránce
dohledu a vzájemn˘ch komunikací mezi ﬁe‰itelem a zadavatelem, zvlá‰tním pﬁípadem jsou fuzzy zadání, kde se napﬁ. oãekává strukturované nebo logicky zdÛvodnûné zadání (viz studie) jako v˘stup ﬁe‰ení
– zadání projektu mÛÏe, ale nemusí obsahovat poÏadavek na identifikaci
podmínek nutn˘ch k realizaci v˘stupÛ
– jsou-li podmínky a pﬁedpoklady pro realizaci identifikovány a zadány, pak
je úkolem ﬁe‰itele mobilizovat disponibilní zdroje efektivním zpÛsobem
pﬁi zadan˘ch kriteriích a omezeních
– stavy nejistoty, dynamiky procesÛ a nestacionarity musí b˘t kompenzovány systémem zpûtnovazební kontroly, jako souãást projektové ãinnosti
– kvalita vstupních dat a v˘bûr vhodn˘ch metod ﬁe‰ení je nezbytnou podmínkou kvality projektu.
Projekt má zpravidla nûkolik funkcí, které pro rÛzná uÏití mají rozdílnou
váhu. Projekt je formalizovan˘ dokument, aÈ ve verbální, grafické a nebo jiné podobû, kter˘ inventarizuje stávající- poãáteãní stav, jasnû formuluje
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zámûr a typ úlohy, navrhuje ﬁe‰ení problému jasn˘m, zﬁeteln˘m/názorn˘m
zpÛsobem v ãasov˘ch a vûcn˘ch návaznostech, umoÏÀuje komunikaci mezi
ﬁe‰iteli a decisory, tj. moÏnost volby a rozhodování. Mûl by umoÏnit retrospektivnû detekci chyb a sporn˘ch momentÛ v procesu uÏívání i pﬁi realizaci
nebo implementaci v˘sledkÛ ﬁe‰ení i po jejím ukonãení.

–
–
–
–
–
–
–
–

Fáze projektování a plánování- Ïivotní cyklus projektu
Postup od zámûru k vypracovávání projektu v tomto sledu:
definování objektu/tématu, kter˘ bude pﬁedmûtem projektového ﬁe‰ení
a systémové urãení (hranice systému, interface s okolím)
definování souboru hierarchizovan˘ch cílÛ a priorit zkoumaného objektu
predeterminování vstupÛ a ãinností (hmotn˘ch, personálních, finanãních,
informaãních, vãetnû premis a iniciálních podmínek), v˘stupÛ a zpÛsobu
transformace v projektu
ãasové rozvrhy ﬁe‰ení
odhad rozsahu a nákladÛ na projekt
identifikace finanãních zdrojÛ
identifikace potenciálních partnerÛ
vypracování logického rámce.

Rozli‰ujeme projekty na ﬁe‰ení jednoduch˘ch problémÛ- „jednoduché
projekty“ a projekty komplexních/integrovan˘ch ﬁe‰ení- „sofistikované projekty“, které vyÏadují znaãné prostﬁedky a kapacity, zvlá‰tní pravidla i formalizované postupy. U tûchto projektÛ se ãasto postupuje vícestupÀovû
(zpracovává se vícestupÀová dokumentace).
V zásadû je moÏné proces projektování rozdûlit na fázi pﬁedprojektovou,
projektovou a aplikaãní nebo realizaãní.
Ve fázi pﬁedprojektové se mapuje problém, provádí se inventarizace informací a podkladÛ, vypracovávají se varianty moÏn˘ch situací, skicuje se
problém, pozornost se zamûﬁuje na dynamiku problematiky a moÏné budoucí stavy, pﬁipravuje se zadání projektu.
Fáze projektová je podﬁízena konvencím, které se vymezují v zadání projektu. Podmínkou fáze realizace projektu je jeho schválení.
Hloubka ﬁe‰ení problémÛ se mûní. V prvé fázi se pracuje s informacemi
souborn˘mi, pﬁehledn˘mi, s agregovan˘mi daty, s daty, které svojí podrobností uspokojují nároky na zadání, redundance se omezuje. V této fázi jsou
dokumenty oznaãovány velmi ãasto jako studie.
TypÛ studií je celá ﬁada, ale mají spoleãné charakteristiky. Problém je zpracováván jako variantní ﬁe‰ení, variantní popis událostí, aby se vytvoﬁil obraz
problému, kter˘ by umoÏnil v dal‰í fázi v˘bûr z nabízen˘ch variant. Pokud
Ïádná z variant neuspokojuje, je dal‰í postup zastaven nebo odloÏen v oãekávání dal‰ích událostí. Komplexní nebo integrovaná ﬁe‰ení mají vy‰‰í nároky na ‰íﬁku zamûﬁení studií. Buì studie jiÏ obsahuje zamûﬁení na následky ﬁe‰ení a na realizovatelnost vybran˘ch nebo v‰ech variant, a pak se vybraná
varianta stává obsahem zadání, nebo se zpracovává po souborné studii.
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Dal‰í fáze projektování pokraãuje jednostupÀovou nebo vícestupÀovou
projektovou dokumentací. NejniÏ‰ím stupnûm b˘vá provádûcí projekt.
Názornûji lze problém demonstrovat na systému v˘stavby. Základní ãlenûní má fázi pﬁedinvestiãní, fázi investiãní- vãetnû realizaãní (v˘stavba díla),
nakonec následuje po realizaci stavby a pﬁedání díla, fáze uÏívání/provozní.
Tomuto procesu odpovídá i zpÛsob financování a schvalování nebo rozhodování v souladu se stavebním zákonem.
Zvlá‰tní pozornost se vûnuje projektÛm, které vyuÏívají nebo usilují o finanãní podporu z veﬁejn˘ch zdrojÛ jak domácích tak pﬁíslu‰n˘ch fondÛ EU.
Projektové ﬁízení
Projektové ﬁízení je kombinací exaktních postupÛ s odbornou intuicí zaloÏenou na znalostech a zku‰enostech.
Projektové ﬁízení je tvÛrãí ãinnost s rozhodovacími prvky, vybavené instrumenty a metodami. Ty umoÏÀují v prÛbûhu ﬁe‰ení posuzovat urãité volby variant, které vedou k vytãenému cíli. Charakteristické pro projektové ﬁízení je anal˘za ãasová, zdrojová a nákladová.
Jednotlivé fáze ﬁe‰ení projektu mají svá pravidla i algoritmizované postupy. Ty se li‰í podle typu zadání, typu úlohy, rozsahu a hloubky ﬁe‰ení.
Podstata vyuÏití projektového ﬁízení vychází:
– ze systémového pﬁístupu a systémov˘ch metod, formalizovan˘ch a heuristick˘ch metod
– ze sledování dynamiky procesu, Ïivotnosti cyklu- zahájení, prÛbûhu, dokonãení, kontroly, obnovy, korekce
– z komplexnosti ﬁe‰ení problému, integrovan˘ch postupÛ, multidisciplinarity
– z flexibility vÛãi mûnícím se podmínkám prostﬁedí, reálnosti a realizovatelnosti navrhovan˘ch ﬁe‰ení.
Jednotlivé typy projektÛ mají spoleãné a specifické znaky. Mezi spoleãné
znaky náleÏí rozãlenûní postupu projektového ﬁe‰ení na etapy, které lze specifikovat jak po stránce vûcné, ãasové tak nákladové.
Jednotlivé etapy projektového ﬁízení mají ãasovou posloupnost a nûkteré
tvoﬁí rozhodovací prvky se zpûtnovazebními smyãkami. Jako ilustraci uvádíme urãité schéma projektového ﬁízení, které ãasto b˘vá aplikováno v praxi
u sofistikovan˘ch problémÛ:
– pochopení problému, kter˘ se má ﬁe‰it vãetnû identifikace ‰ir‰ích souvislostí
– slovní nebo formalizovan˘ popis problému, jeho schematizace, kategorizace
– hledání analogií v ﬁe‰ení podobn˘ch problémÛ nebo precedentÛ
– pﬁedbûÏné posouzení reálnosti zámûrÛ
– definování ﬁe‰itelské strategie
– popis jednotliv˘ch fází projektu, potﬁebn˘ch kapacit na jejich zpracování,
moÏná spojení mezi jednotliv˘mi prvky systému, ãasové dimense realizace jednotliv˘ch krokÛ
– vyhodnocení systému napﬁ. metodami multistrukturální anal˘zy
– stanovení kritick˘ch uzlÛ/milníkÛ a ohodnocení jejich v˘znamu
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– posouzení moÏnosti pﬁechodu z deterministického ﬁe‰ení problému na stochastické
– vyhodnocení jednotliv˘ch variant optimalizaãními metodami
– vypracování technické dokumentace a provádûcích pokynÛ
– ovûﬁení systému na vybran˘ch úlohách a korekce
– pﬁedání díla uÏivateli a sledování praktick˘ch uÏivatelsk˘ch aplikací
s eventuelními korekcemi ve zku‰ební/záruãní lhÛtû
– práce na metodologick˘ch inovacích.
Projektové ﬁízení je interaktivní ãinnost a jako systém je nadﬁazen ﬁízení
podle projektÛ. V projektovém ﬁízení se ãinnosti zamûﬁují pﬁedev‰ím na rozvrhy ãinností v ãase, na rozvrhování vyuÏitelnosti zdrojÛ a na hodnocení rizik a alternativních moÏností jak sniÏovat rizika. Rozvrhy prÛbûhu ﬁe‰ení
spoãívají ve v˘bûru techniky, která umoÏní definovat posloupnost rozhodujících ãinností v ãase a rozãlenûní postupÛ do etap.
Rozvrhování vyuÏitelnosti zdrojÛ umoÏÀuje definovat rozsah, potenciál,
dostupnost nebo nedostatek zdrojÛ, zmûny zásob, atp. Rozvrh finanãních
zdrojÛ ﬁe‰í zaji‰tûní finanãních prostﬁedkÛ, alokace financí z rozpoãtu, anal˘zy odhadu prÛmûrn˘ch a marginálních nákladÛ, anal˘zy explicitních a implicitních nákladÛ, posouzení vyvolan˘ch nákladÛ, srovnávání skuteãn˘ch
s plánovan˘mi náklady a dal‰í.
Hodnocení sniÏování rizik vychází z moÏnosti pﬁedcházení rizikov˘m situacím a z návrhÛ na opatﬁení k zamezení vzniku rizikov˘ch situací, ze zpÛsobu kontroly prÛbûhu zamûﬁené na eliminace a sniÏování dÛsledkÛ rizikov˘ch
situací a havárií.
Rizikové situace mohou vzniknout v oblastech technick˘ch, technologick˘ch, sociálních, ekonomick˘ch, finanãních, právních a legislativních, politick˘ch, ekologick˘ch a dal‰ích. Rizikové situace sniÏují úspû‰nost projektu a jsou pﬁíãinami ‰kod. Opatﬁení na jejich eliminaci, pﬁedcházení
a sniÏování, jsou pﬁedmûtem ﬁízení rizik, stávají se souãástí projektu, na pﬁíklad jako extrémní varianty stavÛ, které se vyskytují s urãitou mírou pravdûpodobností. Tato opatﬁení se vztahují k hodnocení v˘skytu externích
a interních faktorÛ, kvantifikaci rozsahu ‰kod s následn˘m institucionálním
zaji‰tûním.
Projektové ﬁízení se neobejde bez komplexního pﬁístupu, kter˘ kromû
zpracování vûcn˘ch ãástí musí zahrnovat ãásti finanãnû zdrojové, ãásti hodnotící/schvalovací, realizaãní, monitorovací a vyhodnocovací.
Komplexní pﬁístup je pﬁedpokladem pro vytváﬁení uzavﬁen˘ch smyãek
a bifurkací (vûtvení). Uzavﬁená smyãka projektového ﬁízení pﬁedstavuje postup, kdy ﬁe‰itelsk˘ t˘m pracuje na pﬁípravû projektu, jeho identifikaci, na
tvorbû podkladÛ pro posouzení jeho pﬁijetí k financování, provádí vlastní
zpracování, úãastní se vyhodnocení a spolupracuje pﬁi implementaci, dále
spolupracuje pﬁi monitorování a hodnocení dosaÏen˘ch cílÛ. Po dokonãení
v‰ech fází projektu zahajuje nov˘ projekt. Paralelní ﬁe‰ení se samozﬁejmû
nevyluãují. Bifurkací se rozumí otevﬁen˘, variantní postup pro vznik nové
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cesty, nového smûru a to tak, Ïe kdykoliv v prÛbûhu ﬁe‰ení, na základû nov˘ch podnûtÛ, se iniciuje jin˘ projekt. Bifurkace umoÏÀuje i sdruÏování projektÛ pokud mohou vzniknout nové synergické efekty i v prÛbûhu pÛvodních
ﬁe‰ení nov˘m spojením.
¤ízení podle projektÛ, kvalitativní pﬁedpoklady
Kvalita projektu i úroveÀ ﬁe‰ení, jakoÏ i prokázání realizovatelnosti zámûru rozhodují, zda projekt má b˘t pﬁijat nebo zamítnut.
Jakost projektu je tedy ovlivnûna ﬁadou faktorÛ, pﬁedev‰ím formulací zadání, pouÏit˘mi metodami, v˘chozími teoriemi, pﬁijat˘mi hodnotami a standardy, zpÛsobem mûﬁení, kvalitou ﬁe‰ení, kvantifikací veliãin i dal‰ími aspekty.
Zadání projektu je dáno zámûrem zadavatele a lze jej obecnû definovat jako snahu o dosaÏení nového stavu na základû zji‰tûného souãasného stavu
a procesÛ, které probíhaly v minulosti a na základû jeho budoucích oãekávání.
Projekt se posuzuje zpravidla z pozice
– zadavatele a jeho zámûrÛ
– vnitﬁní efektivity ﬁe‰eného projektu (pﬁedev‰ím z pohledu nákladÛ a ziskÛ/pﬁínosÛ, ãasového rozvrhu a proveditelnosti)
– pozitivních a negativních dopadÛ projektu na jednotlivé spoleãenskoekonomické nebo ekologické ãinitele, tj. na objekt ﬁe‰ení a jeho okolí.
Soubor kritérií proveditelnosti tvoﬁí kritéria spoleãenská, technická, finanãní, environmentální a administrativnû institucionální:
– spoleãenská kriteria proveditelnosti jsou zaloÏena na shodû ãi zji‰tûní plnûní krátkodob˘ch a dlouhodob˘ch cílÛ a programov˘ch priorit, tj. zkoumá se jaké subjekty budou mít prospûch z projektu, jaké jsou v˘chozí
pﬁedpoklady a zda jsou správné, zda jsou prozkoumané v‰echny dostupné
reálné moÏnosti ﬁe‰ení, k jak˘m ohroÏením projektu mÛÏe dojít a jak a zda
je nalezeno ﬁe‰ení sníÏení nebo zabránûní/eliminování vzniku rizik
– technická kriteria proveditelnosti se zpravidla soustﬁedí na fungování,
bezpeãnost a spolehlivost, dostupnost a úãinnost, cenovou pﬁijatelnost
a efektivnost, servisní zaji‰tûnost v postrealizaãní ãásti
– finanãní kriteria se soustﬁeìují na oblast finanãní návratnosti, na moÏné
zdroje financování na v˘nosovost
– environmentální kriteria pokr˘vají oblast negativních a pozitivních dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí, na stﬁety zájmÛ a jejich spoleãensk˘ v˘znam
– administrativnû institucionální kriteria sledují pﬁijatelnost projektu, z hledisek zákonn˘ch, územnû plánovacích, konfliktních a dal‰ích.
Urãitou kategorií projektÛ jsou ty jimÏ se vûnuje zvlá‰tní veﬁejná pozornost. Jsou to projekty, které se ucházejí o podporu vyhlá‰en˘ch programÛ.
V zadání se stanovuje, jak˘m strategick˘m cílÛm, podle objektivnû identifikovan˘ch potﬁeb, odpovídají priority a specifické cíle. Tyto se zaji‰Èují opatﬁeními tak, aby byly dosaÏeny operaãní cíle. Projekt, kter˘ se uchází o podporu z programu musí prokázat, zda v˘stupem ﬁe‰ení budou mûﬁitelné
188

v˘sledky se specifick˘mi dopady do urãité oblasti a zda jejich úãinky zajistí
dosaÏení specifick˘ch cílÛ a vymezen˘ch priorit.
Program se povaÏuje za splnûn˘, kdyÏ celkové dopady vybran˘ch projektÛ dosáhly celkov˘, souhrnn˘ cíl.
Systém veﬁejn˘ch projektÛ: Veﬁejn˘m projektem se rozumí v‰echny projekty, které jsou financovány z veﬁejn˘ch zdrojÛ, jsou ãasovû vymezeny a jsou
zamûﬁeny na uspokojení veﬁejn˘ch potﬁeb. Projekty se zadávají na základû
soutûÏe veﬁejné zakázky. Stanovují se kriteria hodnocení pro zadání a hodnocení projektu. Na základû anal˘zy rámcov˘ch podmínek je definováno zadání veﬁejné zakázky (zpÛsob zahájení, podmínky, úãastníci). Nejãastûj‰í zamûﬁení veﬁejn˘ch zakázek a projektÛ se zamûﬁuje na oblast podmiÀující
technické infrastruktury, na inovace organizaãních a správních infrastruktur,
na vzdûlávání a na kulturu a na nákupy technick˘ch systémÛ.
Jakmile probûhne vstupní v˘bûrové ﬁízení a je zahájeno zpracování projektu, v˘sledky ﬁe‰ení se hodnotí po etapách nebo po ukonãení projektu.
Pﬁedmûtem ﬁízení kvality projektu je zpÛsob, jak˘m je projekt zpracováván,
sledován a vyhodnocován. Pﬁi posuzování úrovnû kvality projektu se vychází
z kriterií, které hodnotí jak pﬁedpoklady, tak v˘sledky projektu. Pﬁi posuzování
se zadavatel/uÏivatel soustﬁeìuje na volbu ﬁe‰itelského t˘mu nebo na zpracovatelskou organizaci. Pﬁedpoklady se hodnotí na vstupu, kdy projekt je zadáván.
Tato fáze b˘vá spojována s v˘bûrov˘m ﬁízením pro zpracování projektu.
Kvalita a úspû‰nost ﬁe‰itelského t˘mu závisí na:
– schopnosti ﬁídícího v˘boru (steering committee)
– iniciálních podmínkách ﬁe‰itelského kolektivu a míﬁe jeho flexibility vÛãi
podnûtÛm/nabídkám z okolí
– získání dostateãn˘ch kompetencí pro hladk˘ prÛbûh ﬁe‰ení
– vytvoﬁení transparentní struktury organizace projektu uvnitﬁ organizace
i vÛãi okolí
– schopnosti mobilizovat aktivity pﬁi zahájení, prÛbûÏném ﬁe‰ení, pﬁi dokonãení a pﬁechodu na nové ﬁe‰ení dal‰ího projektu, zmûnû stylu v dÛsledku nov˘ch poznatkÛ a získan˘ch zku‰eností.
Standardní informace potﬁebné pro volbu potenciálního ﬁe‰itele se posuzují v tûchto kompetenãních rovinách:
– schopnosti vedení ﬁe‰itelského t˘mu (zda existují zpûtné vazby vedení na
ãleny t˘mu, schopnost reakce a podnûty, zda vedení sleduje a poskytuje
v dostateãné míﬁe v˘cvik pracovníkÛm organizace a pﬁístup k informacím,
zda má odpovídající personální politiku, zda v prÛbûhu ﬁe‰ení posuzují v˘konnost, stimulují a vyhodnocují v˘sledky)
– schopnost organizace formulovat cíle projektu, pochopit zadání v plném
rozsahu, schopnost interdisciplinárnû pracovat, respektovat technické,
právní, sociální, etické a ekologické normy, zda pﬁijímání zakázek je reálnû
splnitelné a proveditelné, zda informace potﬁebné pro projekt jsou dostupné, zda je jasn˘ a pﬁístupn˘ zdroj informací, jak se nakládá s finanãními
189

zdroji v analogick˘ch pﬁípadech ﬁe‰ení projektu/projektového ﬁízení, jak
jsou kvalitní podmínky pro ﬁe‰ení- vybavenost, technika, technologie, kvalifikace, know- how
– zda a jak je organizován systém permanentního zlep‰ování práce a zavádûní zmûn, zda se aplikují metody projektového ﬁízení, pﬁezkoumávání
rozhodnutí
– jaké jsou odezvy zákazníkÛ/uÏivatelÛ analogick˘ch projektÛ na schopnost
flexibilních doplÀkÛ, dodatkÛm ke zmûnám, schopnost ﬁe‰itelÛ sledovat
a monitorovat postupy pﬁi realizaci projektu, jaké jsou doby ﬁe‰ení, zpracování projektu, dodací lhÛty, originalita/ opakovatelnost.
¤e‰itelská strategie vÏdy odráÏí postoj ﬁe‰itelÛ k zadavateli/budoucímu
uÏivateli, úãelu pro kter˘ má projekt slouÏit a kritériím a omezením, kter˘m
se musí podﬁizovat. Souãástí strategie je definování a posuzování hierarchie
hodnot, cílÛ, rizik a alternativních ﬁe‰ení a navrÏení postupÛ, jak jednotlivé
faktory hodnotit v prÛbûhu ﬁe‰ení, implementace a provozu/uÏívání.
Úãelné monitorování prÛbûhu projektu je ãasto managementem projektu
podceÀovanou ãástí projektového ﬁízení.
Evropské spoleãenství se intenzivnû zab˘vá vyuÏitím zadávání veﬁejn˘ch
zakázek ve prospûch inovaãního procesu. Metoda se oznaãuje jako „public
procurement for innovation“ (PPI). Tento pﬁístup spoãívá v zadávání veﬁejn˘ch zakázek ve prospûch inovaãního procesu – PPI
Evropské spoleãenství identifikovalo ‰ir‰í vyuÏívání zadávání veﬁejn˘ch
zakázek ve prospûch inovaãního procesu, (PPI) jako jeden z v˘znamn˘ch
faktorÛ jiÏ ve zprávû o plnûní Lisabonského protokolu. PPI figuruje mezi 10
nejvy‰‰ími prioritami souãasné inovaãní politiky EU. Hlavním dÛvodem je
skuteãnost, Ïe veﬁejné zakázky pﬁedstavují velmi v˘znamnou ãást alokace
veﬁejn˘ch zdrojÛ, zejména ve zdravotnictví, kosmickém v˘zkumu, státní
správû a samosprávû, ale konec koncÛ i v oblasti obrany.Uvádí se, Ïe cca 16%
HDP zemí EU je rozdûlováno právû tímto zpÛsobem.
Hlavní ideou k veﬁejn˘m zakázkám, podnûcujícím inovace, je maximalizace pﬁínosÛ ve prospûch veﬁejnosti z jednotliv˘ch veﬁejn˘ch zakázek. „Chytr˘“, ãi „inteligentní“ pﬁístup k veﬁejné zakázce spoãívá v nûkolika základních
principech:
– zadavatel veﬁejné zakázky sleduje celkov˘ efekt z dodaného díla, kde nejniÏ‰í cena je pouze jedním z kriterií; je tﬁeba vzít v úvahu i dal‰í parametry, jako jsou kvalita, minimální náklady na budoucí provoz, spolehlivost
nebo vãasné dodání
– k tomu úãelu je nezbytné uãinit celou ﬁadu opatﬁení, která ovlivÀují cel˘
proces zadávání a vyhodnocování veﬁejn˘ch zakázek
– dobrého v˘sledku lze dosáhnout komplexním pﬁístupem, poãínaje správn˘m
zadáním zakázky, dialogem mezi zadavatelem a potenciálním dodavatelem
pﬁi souãasném uchování soutûÏního prostﬁedí i vhodnou formulací smluv
– stát (obecnû veﬁejn˘ sektor) musí svoje budoucí potﬁeby pﬁedvídat a plánovat i to, kdo bude za jejich obstarání odpovídat.
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Systém inteligentního nakupování se vyznaãuje konkrétními aspekty:
– péãe o zadávání veﬁejn˘ch zakázek musí b˘t integrální souãástí politik rozvoje, zejména inovaãní politiky. Politiky by mûly brát v úvahu produkty,
které je tﬁeba k zaji‰tûní jejich cílÛ a zpÛsoby, jak˘mi by mûly b˘t cíle zaji‰tûny. Tyto zámûry by mûly b˘t vãas zveﬁejÀovány. Mûla by b˘t zaji‰tûna
intenzivní komunikace mezi tvÛrci politik a lidmi, odpovûdn˘mi za obstarání nástrojÛ veﬁejné zakázky (tj. poskytovateli/procurement personel)
– aby byli poskytovatelé schopni stimulovat inovace a v˘zkum, je nezbytné,
aby vláda investovala do jejich profesionálního v˘cviku; je nutné, aby se
z nich stali „inteligentní zákazníci“. Obstarávání pro veﬁejn˘ prospûch
(procurement) je vysoce kvalifikovaná ãinnost, vyÏadující dobﬁe pﬁipravené odborníky. Problém je o to naléhavûj‰í, Ïe existuje velk˘ poãet poskytovatelÛ na rÛzn˘ch úrovních státní správy a samosprávy od ministerstev,
aÏ po nejmen‰í obce. K nakupování produktÛ je nutné mít technologické
znalosti, potﬁebné pro návrh specifikace, k vyhodnocení nabídek a ke sledování procesu obstarání i k tomu, aby se z nûj poskytovatel pouãil. V nûkter˘ch zemích se vyprofilovaly specializované instituce, schopné zajistit
nákup statkÛ pro veﬁejnou potﬁebu na profesní úrovni
– pro PPI je v˘znamné pﬁedvídat potﬁeby veﬁejného sektoru, jasnû je popsat
a domyslet dopady moÏn˘ch ﬁe‰ení
– pokud má b˘t nalezeno inovativní ﬁe‰ení, je nezbytné pracovat s urãitou
mírou rizika. Aby se rizika minimalizovala, mûlo by b˘t na zaãátku zﬁejmé, jaká rizika má projekt zakódována, kdo je v nejvût‰í míﬁe ponese,
a mûlo by b˘t stimulováno hledání cest k sniÏování rizik
– definovat podstatu problému a potﬁeby veﬁejného sektoru je podstatn˘m
prvním krokem v procesu obstarávání, neboÈ pﬁedurãuje, jak˘ druh inovaãního produktu mÛÏe b˘t pozdûji v prÛbûhu procesu navrÏen. V této fázi je
dÛleÏité zajistit aktivní úãast budoucích uÏivatelÛ sluÏby ãi produktu, technick˘ch expertÛ a právních poradcÛ. Brzké zaji‰tûní vzájemného dialogu
mezi tvÛrci politik, obstaravateli a ﬁe‰iteli projektu je naprosto klíãové
– vãasné zainteresování dodavatelÛ mÛÏe b˘t v˘hodné, napﬁ. pro posouzení
jejich schopnosti poÏadovanou sluÏbu dodat nebo pro posouzení, zda existuje dostatek potenciálních dodavatelÛ, zaji‰Èující dostateãnû konkurenãní prostﬁedí. ·iroké pokrytí trhu je dÛleÏité; zvlá‰tního v˘znamu nab˘vá
v pﬁípadû, jsou-li zabezpeãením veﬁejné zakázky povûﬁeni externí konzultanti, kteﬁí mohou mít tendenci preferovat nûkterá ﬁe‰ení
– velmi úãinn˘m nástrojem k dosaÏení inovativního ﬁe‰ení je dialog mezi poskytovatelem a potenciálními dodavateli. Zaji‰tûní objektivnosti a rovného pﬁístupu je v‰ak nezbytné poskytovat v‰em potenciálním dodavatelÛm
stejné ‰ance a pﬁísnû oddûlit tento dialog od budoucího v˘bûrového ﬁízení. Poãet osloven˘ch se mÛÏe v prÛbûhu dialogu sniÏovat s ohledem na jejich schopnost dostat poÏadavkÛm poskytovatele. Poskytovatel mÛÏe dokonce ve vhodnou chvíli (napﬁ. v pﬁípadû dostateãnû malého poãtu
potenciálních dodavatelÛ) hradit práce, spojené s v˘vojem ﬁe‰ení a posléze vybrat nejlep‰í ﬁe‰ení
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– zásadní roli hraje správné zadání. Potenciálním dodavatelÛm je tﬁeba specifikovat problém, nikoliv pﬁedurãit pﬁíli‰ podrobn˘m zadáním jeho ﬁe‰ení. Pokud se to povede, dostanou dodavatelé ‰anci nabídnout lep‰í ﬁe‰ení,
neÏ by si zadavatelé podmínek vÛbec dokázali pﬁedstavit. Pokud naopak
neposkytne vyhla‰ovatel podmínek veﬁejné soutûÏe dodavatelÛm dostatek svobody k nabídnutí inovativního ﬁe‰ení, je jisté, Ïe nejniÏ‰í cena se
stává zpravidla jedin˘m relevantním kriteriem. V takovém pﬁípadû nemohou pﬁicházet firmy s inovativním ﬁe‰ením daného problému
– k podpoﬁe inovativních ﬁe‰ení se doporuãuje pouÏít jako kriteria ekonomicky nejv˘hodnûj‰í ﬁe‰ení MEAT (Most Economically Anvantageous
Tender). Tento pﬁístup lze povaÏovat za protiklad k ﬁe‰ení, kde je jedin˘m
parametrem nejniÏ‰í poﬁizovací cena. UmoÏÀuje to vybrat optimální kombinaci nákladÛ za celou dobu Ïivotnosti produktu a kvality a docílit nejlep‰ího ukazatele „hodnota za peníze“ (value for money)
– rovnûÏ vhodná volba smluvních podmínek mÛÏe stimulovat inovace. Poskytovatel mÛÏe napﬁ. nabídnout dodavateli v˘hodu volnûj‰ího nakládání
s du‰evním vlastnictvím, které by jinak náleÏelo poskytovateli, platil-li v˘voj produktu. Smlouva by mimo jiné mûla obsahovat pobídku, stimulující
dal‰í v˘voj produktu dodavatelem. Ve smlouvû by rovnûÏ mûly b˘t peãlivû popsány monitorovací ukazatele
– mezi zásadami, platn˘mi pro zadávání veﬁejn˘ch zakázek a pro vytváﬁení inovaãního prostﬁedí, mÛÏe existovat pomûrnû hlubok˘ rozpor. Zatím co první
mají zaruãit transparentnost postupu, zaji‰tûní rovn˘ch podmínek a vyÏadují
tudíÏ znaãnou míru podrobného popisu podmínek, bylo by pro vytváﬁení proinovaãního prostﬁedí potﬁeba ponechat velkou míru volnosti pro dodavatele
i poskytovatele. Zatím co na jedné stranû stojí odpovûdnost správcÛ veﬁejn˘ch
prostﬁedkÛ (doprovázená snahou povûﬁen˘ch osob striktnû dodrÏet legislativní rámec a minimalizovat moÏné selhání), je pro hledání nov˘ch ﬁe‰ení zapotﬁebí odvahy riskovat a hledat nové cesty. NejobtíÏnûj‰ím úkolem se pak
stává nalézt kompromis mezi obûma pﬁístupy. Zmírnûní nárokÛ na pﬁesné zadání podmínek tendru (potﬁebné pro hledání inovaãních ﬁe‰ení) mÛÏe pﬁinést
zv˘‰enou snahu o zneuÏití systému. Toho si byla EK vûdoma pﬁi formulování
direktivy 2004/18 o veﬁejn˘ch zakázkách, která není vÛãi poÏadavkÛm PPI
pﬁíli‰ vstﬁícná. Napﬁ. odstavec o soutûÏním dialogu, kter˘ má svou analogii
i v §§ 35-37 ãeském zákonû 137/2006 Sb. a zdál by se pro potﬁeby PPI velmi
vhodn˘, lze vyuÏít jen ve velmi omezeném poãtu pﬁípadÛ.
Téma PPI se stalo pﬁedmûtem zájmu evropsk˘ch struktur, jednotlivé zemû
se jim zab˘vají v rÛzné míﬁe. Nejvût‰ího rozmachu doznala metoda PPI ve
Velké Británii, kde jde ruku v ruce s pln˘m rozvinutím principu „public-private- partnership“. Pﬁib˘vá pﬁípadÛ, kdy stát nevlastní majetek (budovy a jejich zaﬁízení), ani nezamûstnává personál k jejich obsluze, ale najímá si na základû dlouhodobého kontraktu sluÏbu. To platí mimo jiné i pro zdravotnictví
nebo sociální sluÏby.
ProtoÏe se jedná o pomûrnû novou, ale z pohledu EU v˘znamnou problematiku, hodlá EU zásady PPI propagovat a podporovat jejich uplatnûní.
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13. 2 Vybrané nástroje projektového ﬁízení
Nástroje ﬁízení jsou prostﬁedky, jejichÏ aplikacemi lze dosáhnout vymezen˘ch cílÛ nebo zámûrÛ. Projektové ﬁízení je podobn˘mi nástroji vybaveno díky zobecÀování metod a postupÛ, které se osvûdãily pro ﬁe‰ení v˘znamn˘ch
projektÛ. Vzhledem k tomu, Ïe rÛzn˘ch nástrojÛ je nespoãetné mnoÏství, vybraly se nûkteré nejuÏívanûj‰í, konvenãní, které odpovídají logice inovaãního podnikání. Jako nejvhodnûj‰í pﬁístup se zvolil systémov˘ pﬁístup.
Metody anal˘zy struktur – metody se pouÏívají v projektech, které se zamûﬁují na ﬁe‰ení úloh na strukturách systémÛ. Teorie i metoda podporuje
identifikaci u zkoumaného objektu. S rozvojem a aplikacemi systémov˘ch
metod v ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch letech multistrukturální anal˘za na‰la ve
svûtû i u nás ﬁadu aplikací a vyuÏití.
Základními úlohami je deskripce, definice zkoumaného objektu nebo procesu, analytika/identifikace struktury a simulaãní nebo optimalizaãní úlohy
na strukturách. Objekty na nichÏ se provádí ﬁe‰ení jsou sloÏité, obtíÏnû definovatelné, vyÏadující speciální postupy na rozpoznávání a identifikaci. Základem ﬁe‰ení je systémov˘ pﬁístup a metody anal˘zy struktur.
Systémová anal˘za sestává z definování prvkÛ a vazeb (hmotnû- energetick˘ch, hodnotovû monetárních a informaãních). Struktura se zobrazuje incidenãní maticí nebo orientovan˘mi grafy. Typologie prvkÛ se definuje verbálním popisem a typem transformace.
Transformace v prvku mohou b˘t disjunktní (logické sãítání- transformace
lineární) nebo konjunktní (logick˘ souãin – transformaãní funkce nelineární,
tzn. Ïe na v˘stupní vazbu souãasnû pÛsobí dvû vstupní vazby). Typy vazeb se
rozli‰ují dle sémantického obsahu (v˘znam a smysl), dle zpÛsobu ohodnocení
(existence, neexistence), dle ãasové diferenciace. Anal˘za kvalitativní je podmiÀována ohodnocením existence/neexistence vazby, anal˘za kvantitativní se
provádí na struktuﬁe s ohodnocen˘mi vazbami reáln˘mi ãísly.
Znaky sloÏitosti systému jsou definovány jako pﬁípustná existence minimálnû dvou paralelních vazeb, podmínkou aktivace vazeb ze vstupu na v˘stup,
s rozli‰ením jednoduch˘ch vazeb (které náleÏí k jednomu typu vymezené mnoÏiny vazeb) a paralelních vazeb (které náleÏí k rÛzn˘m typÛm vazeb).
Graf v anal˘zách struktur je reprezentován mnoÏinou uzlÛ a mnoÏinou
hran. Graf mÛÏe b˘t orientovan˘ nebo neorientovan˘. Sled je definován pro
uspoﬁádané dvojice uzlÛ jako posloupnost uzlÛ. Cyklus je definován jako
uzavﬁen˘ sled.
Dekompozice metagrafu na subgrafy spoãívá v identifikaci vnitﬁních
a vnûj‰ích hran a metauzlÛ. Sled v metauzlech je dán posloupností subgrafÛ
(vnitﬁní hrany jsou vylouãené). Cesta je sled, kter˘ nelze zkrátit vylouãením
nûkter˘ch hran.
Multigraf vyjadﬁuje strukturu s vícenásobn˘m spojením mezi uzly, minimálnû dvou rovnobûÏn˘ch hran. Elementární cesta multigrafu je taková, která
kaÏd˘m metauzlem prochází nejv˘‰e jedenkrát. Cesty, které nejsou elementární jsou spirály. Multihrany patﬁí do mnoÏiny v‰ech paralelních hran.
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Základní úlohy anal˘z multistruktur jsou: definice hranic systému, dekompozice na systémy, úlohy o cestách- délka cesty (doba realizace, minimální doba), kapacita cesty, precedenãní a sekvenãní anal˘za, dále úlohy
o cyklech- spirály a závity.
Speciální metody a instrumenty vyuÏívající síÈovou anal˘zu
PoÏadavek na plánování, ﬁízení ãinnosti disponibilních a omezen˘ch fyzick˘ch a finanãních zdrojÛ v ãasov˘ch souvislostech a poÏadavek na algoritmizované ﬁe‰ení, vedl k vypracování speciálních metod vhodn˘ch pro vymezen˘ soubor úloh.
Metodika je ‰iroce pouÏitelná pro plánování a ﬁízení zmûn v podniku/instituci, které mûní organizaãní strukturu, systém plánování a pﬁechází na novou v˘robu, plánuje zmûny v ﬁízení lidsk˘ch zdrojÛ apod.
Pro podrobnûj‰í studium je moÏné vyuÏít referencí na bohatou literaturu.
Lze uvést nûkteré z nich Toman P (2000), Skalick˘ J. Vostrack˘ Z. (2003),
Fiala P. (2004), Dupal A, Majtán M. (2004), Slamková E. a kol (2004).
Jak bylo v˘‰e uvedeno, projektové ﬁízení je zahájeno zadáním a formulací
problému.
Vstupními údaji jsou události vstupující, v˘stupy projektu jsou události
vystupující. Nástroje na transformaci vstupÛ na v˘stupy jsou algoritmizované metody, které jsou ‰iroce popisované v odborné literatuﬁe, jako Critical Path Method (CPM), Graphical Evaluation and Review Technique
(GERT), Program Evaluation and Review Technique (PERT), Critical
Chain Project Management (CCPM), Venture Evaluation and Review
Technique (VERT).
Základní charakteristiky síÈov˘ch metod jsou tyto. U CPM se provádí ãasové anal˘zy na deterministické struktuﬁe s deterministicky ãasovû ohodnocením ãinností, GERT je hranovû definovan˘ síÈov˘ graf se stochastickou
strukturou, PERT provádí ãasové anal˘zy na deterministické struktuﬁe a stochastick˘m ãasov˘m ohodnocením ãinností, CCPM je zaloÏena na pravdûpodobnostních odhadech dob trvání ãinností a stanovení kritické cesty – názor teoretikÛ a praktikÛ na metodu není ustálen˘, VERT – patﬁí mezi metody
s hranovou reprezentací parametrÛ ãinnosti a korelaãními koeficienty urãujícími závislost mezi parametry.
Techniky síÈové anal˘zy jsou zaloÏeny na dvojí koncepci: síÈové grafy s hranovou reprezentací (hrany jsou ãinnosti projektu, uzly jsou události) a síÈové grafy s uzlovou reprezentací (uzly jsou ãinnosti projektu a hrany urãují návaznosti mezi ãinnostmi).
Fáze projektování jsou determinovány Ïivotním cyklem projektu: Formulaci a zadáním projektu, plánováním – stanovením cílÛ a zpÛsobu jejich dosaÏení, stanovením potﬁeb a zdrojÛ, v˘bûrem variant a hodnocením variant,
rizikovostí.
Projektové ﬁízení je zamûﬁeno na ﬁízení zmûn pro projekt uÏiteãn˘ch, ﬁízení rizik, ﬁízení kvality projektu, ﬁízení vnûj‰ích vztahÛ na dodavatele, zákazníky a investory apod.
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13. 3 Osnova a technick˘ popis vybran˘ch projektÛ systému
inovaãního podnikání
Jak bylo uvedeno v˘‰e, existuje celá ﬁada typÛ projektÛ, které lze zahrnout
do systému inovaãního podnikání. Ze základních typÛ uvedeme „projekty
VTP“, „projekty podnikatelského zámûru inovaãní firmy“ a „projekt inovaãního produktu“.

13. 3. 1 Projekty vûdeckotechnick˘ch parkÛ
Objektivní kriteria pro posuzování vûdecko technick˘ch parkÛ jsou uvedena v kapitole 7. V projektu je moÏné popsat nûkteré procesy, které vedou
k úspû‰nému vytvoﬁení VTP.
Do kategorií VTP mÛÏeme zaﬁadit nûkolik typÛ, které jsou dány vybran˘mi charakteristikami.
Jedna z charakteristik je definována vlastnick˘mi vztahy. Pro dal‰í anal˘zu problému vycházejme z publikace ·vejda a kol.(2006) 1).
– veﬁejnoprávní
– akademické
– soukromé
– kombinované veﬁejnoprávní a soukromé.
V˘chodiska modelové situace typového projektu: vûdeck˘ park (centrum), technologick˘ park, podnikatelské a inovaãní centrum s hlavními funkcemi inovaãními a inkubaãními, vãetnû transferu technologií.
Pro demonstraci vybereme v˘vojovou fázi „zakládaného“ VTP s cílem pﬁipravit akreditovan˘ VTP.
Odvoláme se na typy zakladatelÛ, uvedené v publikaci P. ·vejda a kol.
(2006, str. 10).
De Certain (1988) ve své knize Horeãka technopolÛ uvádí, Ïe u zrodu vût‰iny svûtov˘ch vûdeckotechnick˘ch parkÛ, nebo technopólÛ (pólÛ rozvoje),
stáli pﬁední prÛmyslníci, v˘znamní universitní profesoﬁi, vládní nebo lokální
reprezentace, kteﬁí dovedli spojit dlouhodobou pﬁedstavu vûdecko- v˘zkumnou s rozvojem oblasti ãi regionu. Velké projekty vyÏadují velkou koncentraci finanãního a lidského potenciálu a znaãné schopnosti developerského
a manaÏerského t˘mu, kter˘ projekt ﬁídí.
Vûdeckotechnické parky autor oznaãuje za observatoﬁ v˘zkumu a technologií, za centra transferu technologií a v˘zkumné spolupráce, které
umoÏÀují vznik perspektivních podnikÛ, a jsou schopné ‰íﬁení- difusi inovací.

1)

P. ·vejda a kol.: Vûdeckotechnické parky v âeské republice, Spoleãnost VTP âR, 2006
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Projekt zakládání vûdeckotechnick˘ch parkÛ je investiãním projektem
velkého rozsahu a má svoje specifika, která se váÏí i na prostorové aspekty.
S odvoláním na typ projektu, bude tedy projekt spadat do kategorie sofistikovan˘ch, komplexních/integrovan˘ch projektÛ. Znakem takového projektu je multidisciplinarita v síti excelence, viz. multipartnerské projekty s trvalou integrací v˘zkumn˘ch kapacit pro generování a difusi nov˘ch znalostí
v prioritních oblastech jako je konkurenceschopnost a ﬁe‰ení sociálních problémÛ.
DÛleÏité etapy pﬁípravy a zpracování projektu zakládaného VTP:
– vznik my‰lenky a vûdomí iniciovat projekt VTP v urãité lokalitû
– my‰lenka je v souladu se strategiemi rozvoje regionÛ, s nabídkami ploch
a místního potenciálu území
– u zrodu stojí silní aktéﬁi s vlastními aspiracemi státní správy, v˘zkumu
a vzdûlávání a podnikatelsk˘ch kruhÛ, konstituuje se t˘m developerÛ, manaÏerÛ projektu
– realizuje se ideov˘ návrh, studují se podmínky lokalizace, studie investiãních pﬁíleÏitostí, inovaãních potenciálÛ, studie proveditelnosti a dopadÛ,
zpracovávají se studie inovaãního a regionálního marketingu
– iniciuje se postup v rámci systému územního plánování a územního ﬁízení
– mobilizují se zdroje (personální, finanãní, informaãní, atp.)
– rozpracovává se ideové zadání do konkrétní strategie VTP a rámcové zadání realizaãního projektu
– konstituují se t˘my pro rozbûhnutí projektÛ
– ﬁe‰í se smluvní konsorciální partnerské vztahy
– projekt je zahájen a následují etapy projektového ﬁízení
– pﬁíprava speciálních projektÛ zamûﬁen˘ch na provoz VTP a akreditaci.
DÛleÏité informace získají zpracovatelé tûchto projektÛ na www.svtp.cz/katalog
VTP, kde jsou v „tabulkách VTP“ uvedeny základní charakteristiky a údaje o VTP.
Deskripce pﬁístupÛ k projektu:
My‰lenka vzniku a zaloÏení VTP vychází ze dvou hlavních aspektÛ. Jeden
je teoretick˘ s odvoláním na teorii lokalizace, práce teoretikÛ ekonomÛ a geografÛ z oboru prostorové ekonomiky viz. Aydalot (1985), Babiã (1995), druh˘ je pragmatick˘, zaloÏen˘ na rozpoznání pﬁíleÏitostí v urãitém regionu nebo území (napﬁ. existence v˘znamn˘ch center v˘zkumu a vysoko‰kolského
vzdûlání, zóny urãené pro rekonversi/regeneraci- brownfields, atd.). Ve vyspûl˘ch ekonomikách se oba pﬁístupy kombinují, existuje velmi sloÏitá organizaãní struktura partnersk˘ch vztahÛ, která umoÏÀuje mobilizovat v˘znamné prostﬁedky a kapacity.
S politováním je nutno konstatovat, Ïe prostorová ekonomika je u nás stále opomíjen˘m oborem, coÏ lze pﬁiãítat do jisté míry historické úloze, kterou
sehrálo u nás oblastní plánování v centrální direktivní ekonomice. âasoprostorová problematika je obecnû vnímána dosti omezenû a zjednodu‰enû
ãástí odborné i laické veﬁejnosti.
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Pozitivním aspektem je, Ïe se i v této oblasti permanentnû posiluje struktura systému inovaãního podnikání, zejména ve vztahu k regionálním strategiím.
Siln˘m nástrojem ﬁízení je územní plánování a jeho zákonná podoba
(Zákon ã. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním ﬁádu). Zákon
tvoﬁí nedílnou souãást projektování VTP. Aktivní ãinnost konceptorÛ VTP
ve spolupráci s aktéry územního plánování, jiÏ ve fázích územnû plánovacích podkladÛ, je pﬁedpokladem pro úspû‰né budování VTP a jeho budoucí fungování.
Úloha manaÏerÛ projektu a developerÛ se do jisté míry pﬁekr˘vá. Zatím
co manaÏer projektu zahajuje zpracování projektu a konãí svoji roli jeho realizací a uvedením do provozu (uÏíváním a fungováním VTP), developeﬁi
pokraãují ve své ãinnosti pﬁi provozování díla zhodnocováním investic formou pronájmu nebo odprodejem prostor (v kontextu s typem VTP a situací na trhu s realitami).
V této souvislosti nelze opominout poukázání na projekty „facility management“, které sice nemusí b˘t iniciovány ve fázi budování VTP, ale pﬁedev‰ím by mûlo b˘t zaji‰tûno, aby byly souãástí ﬁízení provozu a rozvoje VTP
(viz inovaãní ﬁízení VTP) jiÏ od samého poãátku pﬁedání do uÏívání.
KaÏd˘ projekt se znakem sloÏitosti/komplexnosti má dvû základní fáze- fázi zadání (formulace zámûru a ovûﬁování proveditelnosti) a fázi projektového
ﬁízení. Je-li problém, kter˘ se má v projektu ﬁe‰it jasnû strukturovan˘ a jsou-li
známi aktéﬁi a jejich role jiÏ od poãátku, lze pﬁípravné fáze zadání projektu zahrnout do projektového ﬁízení. U sofistikovan˘ch projektÛ to nemusí b˘t pravidlem. TakÏe pﬁipusÈme, Ïe projektové ﬁízení s volbou vhodného nástroje, mÛÏe b˘t zaﬁazeno do osnovy jakmile vznikne potﬁeba iniciovat projekt.
Vstup siln˘ch partnerÛ do projektu je vyvolán potﬁebou financovat i iniciální fáze zadání. Banky, které jsou ochotny podílet se na projektu, sleduji
v kaÏdém pﬁípadû mezi jin˘mi spolehlivost a návratnost vkládan˘ch finanãní
prostﬁedkÛ. Smluvní vztahy, které se vytváﬁejí za tímto úãelem se podﬁizují
jasnû definovan˘m podmínkám ve vztahu k typu produktÛ, které banka nabízí. Kromû soukromého kapitálu se finanãní instituce specializují i na veﬁejnou podporu. Podrobnûji viz kapitola 10 této publikace.
Kontrakty a konsorcia jsou nezbytnou souãástí projektÛ. Projekt musí b˘t
jasnû strukturován pro jednotlivé typy partnerÛ, na základû spoleãného sdílení úkolÛ a odpovûdnosti a vzájemné komplementarity. Zpravidla se pﬁipraví koncept konsorciálních kontraktÛ, kter˘ se následnû podrobí diskusi
o povaze a v˘stupech v rámci legislativních rámcÛ. Stanoví se pravidla interní organizace a managementu (napﬁ. kompetence „steering“ v˘boru, technick˘ch skupin na zaji‰tûní operaãních technick˘ch a finanãních ãinností,
atd.). Vymezí se systém ﬁe‰ení sporÛ, vlastnická práva. Vymezí se systém vyhodnocování v˘sledkÛ kontrolních ãinností dílãích a závûreãn˘ch etap.
Osnova projektu VTP zamûﬁeného na jeho fungování
Aby VTP mohl plnit svoji základní funkci inovaãní a inkubaãní, mûl by mít
vypracovan˘ postup, jak toho dosáhnout a jaké mechanizmy pouÏívat. Na
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modelovém ﬁe‰ení ukáÏeme, jak lze projekt koncipovat s urãitou posloupností. Jednotlivé etapy:
 vypracování pravidel a kriterií pro pﬁijímání Ïádostí a zveﬁejnûní podmínek
 první kontakt subjektu (Ïadatele o umístûní) s managementem inkubátoru, souhlas s podáním Ïádosti na základû splnûní základních podmínek bonity Ïadatele
 proces tﬁídûní a v˘bûru kandidáta pro pﬁijetí do VTP
 pokud projekt není zamítnut- úspû‰n˘ v˘bûr projektu, pak: projekt je realizovateln˘ samotn˘m tvÛrcem podniku nebo ve spolupráci s partnery
– kandidát je pﬁijat pﬁímo v konvenãním schématu jako samostatn˘ zodpovûdn˘ pracovník do "podnikatelské líhnû" – jeho ãinnost je monitorována a vyhodnocována- kandidát je zaﬁazen do cyklu vzdûlávání podnikového managementu
– kandidát odpovídá urãitému oboru ãinností- doporuãení k pﬁijetí partnerskou firmou.
Pﬁípad, kdy subjekt dle projektu není vhodn˘ nebo není zral˘ pro pﬁijetí do VTP, pak projekt není dÛvûryhodn˘, má buì moÏnost návratu k redefinici nebo se jednání ukonãuje. Jin˘ pﬁípad, kdy subjekt není zaﬁazen
do cyklu "podnikatelské líhnû" je, Ïe projekt má charakter v˘zkumu, proces nekonãí, je doporuãen k dal‰ímu postupu: napﬁ. pﬁijetí kandidáta universitou nebo v˘zkumn˘m centrem/laboratoﬁí s moÏností pozdûj‰ího nového pﬁihlá‰ení do VTP.
Je-li subjekt pﬁijat do VTP, je po dohodnutou dobu sledován a podporován. Pokud se projekt nerealizuje, je ukonãen.
Projektové fáze
1. období:
– propagace my‰lenky
– identifikace partnerÛ
– vypracování studie proveditelnosti zamûﬁené na lokalizaci
– vytvoﬁení pracovních vazeb na systém inovaãního podnikání.
2. období:
– vytvoﬁení stál˘ch odborn˘ch pracovních skupin a jejich uvedení do aktivní ãinnosti
– vytvoﬁení organizaãního schématu VTP
– vytvoﬁení pozorovacího, monitorovacího centra VTP pro vûdu a technologii.
3. období:
– vytvoﬁení organizace sluÏeb podnikÛm
– zaji‰tûní spolufinancování z podpÛrn˘ch programÛ
– vytváﬁení technologické regionální sítû (spin off)
– vytváﬁení vy‰‰ích partnersk˘ch mûstsk˘ch a universitních svazkÛ.
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VTP je místem s doãasn˘m pﬁijetím zaãínajících inovaãních firem na dobu jejich rozbûhu, kter˘m se poskytuje pomoc formou sluÏeb. Intenzita pomoci je relevantní etapû Ïivotního cyklu firmy. Mezi kriteria pﬁijetí patﬁí
napﬁ. podnik, kter˘ má potenciál vytváﬁet nová pracovní místa, má zajímav˘ podnikatelsk˘ plán, má v˘jimeãn˘ produkt, rychl˘ potenciál rÛstu, patﬁí do specifického odvûtví prÛmyslu, je produktem podniku druhé generace- spin off, atp.
Na modelové ukázce je demonstrován mechanismus úãinného fungování
"podnikatelské líhnû". Podobn˘ mechanizmus lze zavést u VTP, kde potenciální poÏadavky inovaãních firem/projektÛ pﬁevy‰ují kapacitní moÏnosti, t.
j. VTP je ve fázi zralosti. U VTP vznikajících nebo u nichÏ není vysok˘ poãet
oprávnûn˘ch Ïádostí o umístûní, musí doãasnû b˘t pﬁijata strategie realitní
kanceláﬁe na pronájem prostor, které byly vybudovány za úãelem plnûní inkubaãní funkce VTP. V kaÏdém pﬁípadû by tento stav mûl vést k revizi podnikatelského zámûru VTP a jeho projektu.
Po pﬁijetí nov˘ch a vznikajících inovaãních firem do "podnikatelské líhnû" se vyuÏívá v maximální míﬁe v‰ech podnûtÛ, které pﬁicházejí od potenciálního inovaãního podnikatele a úãinnû se s nimi pracuje. Pﬁijat˘ projekt a subjekt je v urãité fázi zaﬁazen do procesu, ve kterém je zahrnuta
úãinná péãe a odborná asistence, která smûﬁuje k vyuÏití kaÏdého typu návrhu, kter˘ v nûkterém smûru mÛÏe b˘t úspû‰n˘. V˘hodou tohoto modelu
je systematické sledování inovaãní firmy po jeho vstupu do VTP a hledání optimální varianty pro jeho rozvoj, vãetnû zaji‰Èování nadstandardních
sluÏeb.
VTP musí b˘t pﬁipraven i na ﬁe‰ení variant, kdy pro Ïadatele je zájem
o umístûní ve VTP pouze záleÏitostí prestiÏe, které povaÏuje pro svoji ãinnost
jako dÛleÏitou nebo prorÛstovou, av‰ak podmínka inovaãní ãinnosti nebo inkubaãní splnûna není. Takové situace se posuzují individuálnû managementem VTP v souladu s typem VTP a jeho inovaãnû marketingov˘m projektem.

13. 3. 2 Projekty podnikatelského zámûru inovaãní firmy
Osnova podnikatelského zámûru (business plánu) má standardní formu,
pﬁedev‰ím pro MSP, které se ucházejí o úvûrové bankovní zdroje nebo finanãní kapitál investorÛ. Rozsah a podrobnost jsou závislé na definovan˘ch
cílech a pﬁedmûtu podnikání Úãelem podnikatelského zámûru je projektovat své budoucí aktivity, zpracovat dokument, kter˘ usmûrÀuje podnikatelské aktivity v rámci urãité organizace a kter˘ slouÏí jako prostﬁedek financování podnikatelsk˘ch aktivit.
Souãástí projektu mÛÏe b˘t studie proveditelnosti nebo podnikatelská
koncepce. Úãelem je postihnout moÏná omezení a moÏn˘ úspûch sledovaného zámûru.
Budeme rozli‰ovat podniky s vlastní historií a podniky bez historie nebo
s velmi krátkou historií (zpravidla MSP) – novû vznikající.
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Osnova
 Úvod
 Shrnutí podnikatelského zámûru
 Podnikatelská analytika
 Investiãní zámûry
 V˘robní plán
 Marketingov˘ plán
 Organizaãní plán
 Odhady rizik
 Finanãní plán
Úvod obsahuje název a adresu podniku, orgány a vedení, profil a úãel podnikání. Shrnutí podnikatelského zámûru se zpracovává proto, aby organizace, pro kterou je podnikatelsk˘ zámûr zpracováván mohla serióznû posoudit
obsah dokumentu. Podnikatelská analytika obsahuje zpravidla trendy a v˘hledy, anal˘zy konkurence, segmentace trhÛ, prognózy. Investiãní zámûry se
obvykle zamûﬁují na produkty, sluÏby, rozsah podnikání, vybavenost kapitálem a pracovní sílou. Ve v˘robním plánu se popisuje v˘robní proces vãetnû
rozsahu subkontraktÛ, stavby, zaﬁízení, dodavatelé surovin a materiálÛ.
V kapitole marketingov˘ plán se zpracovávají informace o cenách, distribuci, reklamû, produktov˘ch prognózách. Organizaãní plán obsahuje informace o vlastnick˘ch vztazích, partnerech a akcionáﬁích, o pozadí manaÏerského
t˘mu, o roli a odpovûdnosti managementu. V kapitole odhady rizik se oceÀují slabé stránky podnikání, nové technologie, plánování nepﬁedvídatelností. Finanãní plán zpravidla obsahuje základní pro forma úãetní v˘kazy, dokumentaci k finanãnímu managementu, pﬁehled o zdrojích a fondech.
Podrobnûj‰í informace a kontexty lze nalézt v kapitolách o marketingu, financování a ﬁízení.
Zjednodu‰ená osnova podnikatelského zámûru podniku „bez historie“,
mÛÏe b˘t následující:
– popis podmínek vzniku firmy a souãasného stavu,
– poslání, mise firmy, zámûry, dlouhodobé a krátkodobé cíle
– základní technicko- ekonomické parametry podniku
– provozní podmínky
– marketingová studie
– partnerské vztahy
– souãasné a oãekávané zdroje financování.
Firmy, které se ucházejí o externí finanãní zdroje (úvûr), se buì mohou
prokázat svojí podnikatelskou historií, sv˘mi úspûchy na trhu – mají v˘hodnou pozici nebo se o historii opírat nemohou a musí se spoléhat na kvalitnû
vypracovan˘ podnikatelsk˘ zámûr, zejména na perspektivní smûr podnikání.
V nev˘hodném postavení se nachází zaãínající firmy nebo subjekty, které podnik je‰tû nezaloÏily, chystají se realizovat svoji invenci, ale nemají dostatek podnikatelsk˘ch zku‰eností a jsou odkázány na odborné podnikatelské poradenství.
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KaÏdá finanãní instituce má své vlastní poÏadavky pro sestavení dokumentÛ poÏadovan˘ch pro Ïádosti o úvûry. Banky, které úvûry poskytují sledují pﬁedev‰ím v˘nosovost/rentabilitu, návratnost a bezpeãnost. Je tedy zﬁejmé, Ïe nûkteré podnikatelské subjekty, které zaãínají s inovaãním
podnikáním nebo mají krátkou historii svého podnikání mají obtíÏe se získáním bankovních úvûrÛ. Podrobnûji viz pﬁíslu‰né kapitoly této knihy.
Je-li uvaÏovan˘ projekt, kter˘ je zahrnut do podnikatelského plánu, orientován na finanãní spoluúãast veﬁejného sektoru, je nutno prokázat oprávnûnost této orientace. Nejãastûji se vychází z ekonomické Ïivotnosti projektu, tj. období po které bude projekt vykazovat uÏitky, pﬁímé efekty, bude
ziskov˘, atp. S tím je spojeno urãení doby, kdy projekt zaãne vykazovat pﬁímé efekty. JelikoÏ kaÏdá definovaná alternativa, cesta, jak dosáhnout definovan˘ch cílÛ, mÛÏe vykazovat odli‰né spektrum uÏitkÛ a rÛznou ekonomickou Ïivotnost, je nutno doplnit projekt o v˘kaz negativních externalit
a kriteria pro porovnání variant a vyhodnocení variant.Tradiãnû se pouÏívají známé metody porovnání nákladÛ a uÏitkÛ, minimalizace nákladÛ, efektivnost nákladÛ, uÏiteãnost nákladÛ, a jiné. Zásadou hodnocení je srovnatelnost alternativ, zavedení do hodnocení ãasové dimense, schopnost
kvantifikovat uÏitky- stínové ceny, bodové vyjádﬁení, atp. Obvykle se pracuje s vyjádﬁením prÛmûrn˘ch nákladÛ ve variantních ﬁe‰eních.

13. 3. 3 Projekty inovaãního produktu
Zvolíme diferenciovan˘ pﬁístup k projektÛm tohoto typu podle typu produktu, podnikové strategie firmy a dílãích strategií.
Beze sporu je znaãn˘ rozdíl zda se jedná o produkt banálních trhÛ a nebo
o produkt sofistikovan˘ch trhÛ, zda je firma v dominantní pozici tvÛrce nebo
v pozici pﬁíjemce na urãitém segmentu trhu, zda v˘robková strategie je zamûﬁena na inkrementální nebo radikální produktové/technologické inovace, zda je
podnik vybaven VV infrastrukturou, na tom, jak rozsáhl˘ je t˘m konstruktérÛ
a aktérÛ TT, atd. V obecné poloze lze osnovu projektu sestavit následovnû:
Osnova
 Zahájení a iniciace akce
 Volba metody
 Zaji‰tûní podmínek pro zadání projektu a jeho realizaci
 Zpracování projektu, zahájení, ﬁízení a jeho vyhodnocení
Pﬁi koncipování projektu jde v prvé etapû „zahájení a iniciace akce“ jde
o rozpoznání problému, zda se jedná o pﬁím˘ podnût k produktové inovaci
nebo je to plánovaná permanentní ãinnost v˘vojového a konstruktérského
t˘mu nebo je to cílená realizace v˘robkové strategie podniku rozpracované
do operativy.
Za metodu je povaÏován postup, kter˘ se volí pro realizaci zámûru. Struãnû, postup mÛÏe b˘t zaloÏen na ad hoc vyuÏití metod manaÏerské heuristiky
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(brainstorming, strom v˘znamnosti, metoda pokusÛ a omylÛ, atp.) nebo na
plánech a dílãích podnikov˘ch strategiích, které umoÏní ﬁe‰it problém t˘mem vysoce kvalifikovan˘ch a vy‰kolen˘ch pracovníkÛ, vybaven˘ch potﬁebnou technikou (napﬁ. informaãními technologiemi s pﬁístupem k interním
a externím databázov˘m systémÛm).
Projekt mÛÏe b˘t koncipován dle sloÏitosti a komplexnosti problému a to
aÈ vypracováním Ganttova diagramu nebo rozhodnutím o vyuÏití vhodn˘ch
prostﬁedkÛ síÈové anal˘zy (viz nástroje projektového ﬁízení). V této etapû se
jiÏ podrobnûji rozpracovává zadání inovaãního podnikání a to napﬁ. jako
koncept zasahující do TQM (Total quality management) – podnikové ﬁízení
jakosti, jako shoda s poÏadavky standardÛ ISO 9001, viz Blecharz P. (2005).
Metoda je zaloÏena na ﬁe‰ení vztahu „v˘robek – uÏití“, zahrnuje posuzování
kvality, její zlep‰ování a sniÏování odchylek od cílové hodnoty.
¤e‰ení lze popsat etapami:
– v˘bûr problému a tvorba t˘mu
– volba charakteristik jakosti (mûﬁitelnost)
– vytipování faktorÛ ovlivÀujících charakteristiky jakosti
– interakce mezi faktory.
Jin˘ koncept mÛÏe b˘t zaloÏen˘ na managementu inovací, ﬁízení technick˘ch inovací v podniku, jak popisuje Pivoda M. (2002) ve vztahu k nejistotám v ﬁízení inovaãních projektÛ u radikálních a inkrementálních inovací
a k závaÏnosti práce s inovaãními námûty.
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14.
INOVAâNÍ

INÎEN¯RSTVÍ

novaãní inÏen˘rství je pojato jako prÛnik technick˘ch, ekonomick˘ch
a spoleãenskovûdních poznatkÛ a rovnûÏ jako dÛleÏitá souãást pﬁípravy
IodborníkÛ
pro oblast inovaãního podnikání. Roz‰íﬁení v˘uky na V· o tuto specializaci sleduje prohloubení a zkvalitnûní pﬁípravy studujících s dÛrazem na komplexní zvládnutí inovaãních procesÛ pﬁi sledování tûchto
cílÛ:
– struktura a priority globálních problémÛ a jejich ﬁe‰ení
– komplexnost hlavních témat v rámci inovaãního podnikání
– inovaãní proces a hlavní nástroje, které ho ovlivÀují

14. 1 Struktura a priority globálních problémÛ
Chceme-li správnû stanovit úlohu inovací (jako v˘sledku inovaãních procesÛ) jako cíle i prostﬁedku uspokojování potﬁeb v technickém, ekonomickém a spoleãenskovûdním v˘znamu, je nutno znát strukturu a priority globálních problémÛ, které vznikají s rozvojem svûtového hospodáﬁství,
zejména po 2. svûtové válce. Globální problémy mají rozmûry ekonomické
i mimoekonomické, vystupují ve státních i regionálních podobách a mohou
vést ke globální katastrofû. Mají interdisciplinární charakter, zasahují kromû
ekonomiky do mnoha dal‰ích oblastí 1).
Existují rÛzné pohledy na ãlenûní a prioritu globálních problémÛ, jejichÏ
poãet a struktura se mûní. V 70. létech bylo na prvním místû zachování míru
(zabránûní jaderné katastrofû), dále se priority posunují do roviny Sever proti Jihu a ke GLEN (globální ekologická nebezpeãí).
Na pﬁelomu 20. století hovoﬁíme o ãtyﬁech globálních v˘zvách pro 21.
století, o ãtyﬁech základních otázkách, které musí lidstvo vãas zodpovûdût,
chce-li pﬁeÏít:
 rostoucí nerovnosti, chudoba, „sociální apartheid“, spravedlivé rozdûlování a solidarita
 trval˘ rozvoj – moderní spoleãnost disponuje schopností sebezniãení a devastuje podmínky Ïivota pﬁí‰tích generací
 plán a smûr v˘voje pro 21. století
 zachování míru
Pﬁi ﬁe‰ení tûchto v˘zev náleÏí v˘znamná úloha rovnûÏ inovacím. Mnozí autoﬁi v posledních letech konstatují, Ïe lidstvo Ïije „tváﬁí tváﬁ zániku“. Filozof

1)

Na nûkteré aspekty upozornil v 60. letech 20. století filozof a sociolog Radovan Richta v klíãové a nedocenûné práci Civilizace na rozcestí: spoleãenské a lidské souvislosti vûdeckotechnické revoluce (1966).
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M. Machovec (2002) upozornil, Ïe existuje pﬁinejmen‰ím pût hrozeb rychlé
globální smrti lidstva: nukleární, ekologická, populaãní, epidemická a narkomafická hrozba.
Ke globální katastrofû lidstva mohou téÏ vést v‰echny globální problémy,
pokud nebudou vãas a vhodnû ﬁe‰eny.
Objevuje se globální fenomén v podobû globálního terorizmu. Jsou navrhovány a realizovány koncepce boje s teroristick˘mi sítûmi a hodnoceny dosahované v˘sledky. Represe je povaÏována na ohroÏení demokracie, prevence není úãinná.
KaÏdá etapa spoleãenského v˘voje je provázena rozpory, které musí
spoleãnost ﬁe‰it. Pokud je neﬁe‰í, hrozí její zánik, pﬁinejmen‰ím velké problémy.
V˘‰e naznaãené pohledy upozorÀují na urãité rysy globalizace. Tu je nutno chápat hloubûji a ve vazbû na pﬁíbuzné jevy ve svûtové ekonomice, jako
je internacionalizace, integrace, interdependence a multilateralismus. V zásadû jde o tﬁi rÛzná pojetí:
– tzv. skeptikové zdÛrazÀují, Ïe i svûtov˘ trh je rozdûlen na tﬁi bloky (Evropa, Asijsko-pacifická oblast, Severní Amerika)
– radikální globalisté „hyperglobalizátoﬁi“; spojení s mezinárodními organizacemi ICC, WTO, OECD aj.
– transformacionalisté, chápající globalizaci jako hnací sílu sociálních, politick˘ch a ekonomick˘ch zmûn, pﬁetváﬁející moderní spoleãnost a svûtov˘
poﬁádek.
Cílem inovaãního inÏen˘rství je analyzovat globální problémy a se znalostí jejich pﬁíãin a dÛsledkÛ navrhnout úãinné inovaãní procesy ke splnûní technick˘ch, ekonomick˘ch a sociálních cílÛ.

14. 2 Komplexnost hlavních témat v rámci inovaãního podnikání
V rámci pﬁípravy odborníkÛ pro oblast inovaãního podnikání patﬁí mezi
hlavní témata:
 Základní pojmy
 Systém inovaãního podnikání v âR
 Základní dokumenty âR pro oblast inovaãního podnikání
 Pﬁehled teorie inovace
 Inovaãní podnikání
 Systém podnikového ﬁízení – managementu
 Pojetí inovaãního potenciálu – Technologick˘ profil âR
 Marketing inovací
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Ochrana du‰evního a prÛmyslového vlastnictví
Transfer technologií
Mezinárodní vûdeckotechnická spolupráce
Vûdeckotechnické parky
Základní ãinnosti a projekty na podporu inovaãního podnikání
Projektování inovaãního podnikání

Pﬁi ﬁe‰ení tûchto témat je kladen vÏdy dÛraz na jejich technickou, ekonomickou a spoleãenskovûdní stránku vãetnû jejich vzájemného ovlivÀování.
Souãasnû jsou akcentovány vzájemnû se ovlivÀující a doplÀující otázky v podobû maticov˘ch vztahÛ mezi jednotliv˘mi prvky (tématy).
Praktické pﬁíklady pak doplÀují a prohlubují tyto otázky a pﬁispívají
k hlub‰ímu pochopení vzájemn˘ch vztahÛ a k rozvoji logického my‰lení
úãastníkÛ inovaãního procesu. Pﬁitom platí v‰echny obecné podmínky managementu inovací jak na celospoleãenské, tak i podnikové úrovni.

14. 3 Inovaãní proces a hlavní nástroje, které ho ovlivÀují
V rámci inovaãního inÏen˘rství je nezbytné osvojit si a pochopit fungování inovaãního procesu, jeho jednotlivé etapy a sloÏky (nástroje), které ho
ovlivÀují (urychlují, zefektivÀují, zkvalitÀují).
Inovaãní proces má svoji invenãní a inovaãní souãást. Na jeho poãátku
je vÏdy idea (nápad), na jeho konci potom v optimálním pﬁípadû inovace
(inovaãní produkt, tj. v˘robek, technologick˘ postup, sluÏba, umístûn˘ na
trh)

Obr. 1 Inovaãní proces
A
1

B
2

C
3

D
4

Legenda:
A – vymyslet (idea, badatelsk˘ v˘zkum, aplikovan˘ v˘zkum, v˘voj)
B – vyrobit (pﬁedv˘robní etapy, v˘roba, zkou‰ení)
C – prodat (umístûní na trhu, servis)
D – vyuÏívání produktu (provozování, likvidace produktu)
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1.
2.
3.
4.
5.

v˘bûr obsahového zamûﬁení procesu
zadání pro v˘robu
odzkou‰en˘ inovaãní produkt pﬁed umístûním na trhu
inovace (na trhu uplatnûn˘ inovaãní produkt)
vyuÏívání eventuálnû „likvidace“ inovaãního produktu (vyhodnocení vlastností, nové zadání)

Inovaãní proces se v ideálním pﬁípadû chová jako „kolobûh inovací“. Platí to pro inovaãní projekty i investiãní projekty.
U investiãních projektÛ pouÏíváme tyto pojmy:
„projektovat – stavût – pﬁevést do základních prostﬁedkÛ – uÏívat“
Základní schéma inovaãního procesu dle obr. 1 zpravidla tvoﬁí v˘chozí
podklad pro stanovení projektov˘ch parametrÛ:
 ãas (termíny)
 technické parametry
 ekonomické parametry
 sociální podmínky (pﬁedpoklady, dÛsledky).
Pﬁi stanovení projektov˘ch parametrÛ je potﬁeba rozhodnout o zpÛsobu
„nasazení sloÏek (nástrojÛ), které je ovlivÀují“. Mezi hlavní patﬁí:
– ochrana du‰evního a prÛmyslového vlastnictví (pokud se rozhodneme pro
tuto ochranu, navrhneme její druh a poãítáme s ãasov˘m prÛbûhem a nezbytn˘mi náklady) – ODPV
– transfer technologií (vybereme typ transferu technologií, vyuÏíváme,
chceme-li urychlit proces a máme-li kvalitní pﬁípravu jeho uplatnûní) – TT
– vûdeckotechnick˘ park (ve zdÛvodnûném pﬁípadû umístíme inovaãní firmu do VTP; pﬁedpokladem je jeho existence a skuteãnost, kdy ná‰ zámûr
odpovídá kritériím pro pﬁijetí inovaãní firmy do VTP) – VTP
– mezinárodní spolupráce ve VaVaI (volíme v pﬁípadû moÏnosti vyuÏít podmínek programÛ VaV v rámci mezinárodní vûdeckotechnické spolupráce
– MVTS
– marketing inovací (kvalitní marketing je potﬁeba zaji‰Èovat ve v‰ech etapách inovaãního procesu a dÛslednû vyuÏívat získávané poznatky vãetnû
zmûny zamûﬁení projektu, pﬁípadnû jeho ukonãení) – MI
Celkové schéma (pÛsobení hlavních nástrojÛ) je uvedeno v pﬁíloze A/VII.
Pﬁi uplatnûní tohoto pﬁístupu pﬁipraví manaÏer projektu kvalitní inovaãní
(investiãní) projekt. Podle charakteru projektu mÛÏe zvolit rovnûÏ dal‰í nástroje, napﬁ. sociální dÛsledky, vliv na Ïivotní prostﬁedí aj.
Mezi specifické nástroje patﬁí tvorba a realizace inovaãních zadání
(TRIZ), jejíÏ základem je dialektick˘ pﬁístup uplatÀovan˘ v prÛbûhu anal˘zy patentÛ, umoÏÀující odhalit zákonitosti (tendence) rozvoje technick˘ch
systémÛ. TRIZ pﬁedstavuje sv˘mi analytick˘mi a syntetick˘mi pﬁístupy
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úãelné propojení dialektické logiky, psychologie tvoﬁivosti a vynálezcovské
zku‰enosti. Tato metodika patﬁí k základÛm technologického poradenství
a proto by mûla b˘t uplatÀována a vyuÏívána v inovaãním procesu v jednotû
s v˘‰e uveden˘mi nástroji.

14. 4 Inovaãní inÏen˘rství jako prÛnik technick˘ch,
ekonomick˘ch a spoleãenskovûdních poznatkÛ
Schopnost inovaãního inÏen˘rství (cílová etapa pﬁípravy odborníkÛ v této
oblasti) pﬁipravit, realizovat a hodnotit inovaãní procesy bude v dal‰ím období závislá na jejich pﬁedpokladech a schopnosti ﬁe‰it jednotlivé etapy tûchto procesÛ komplexnû, s vyuÏitím technick˘ch, ekonomick˘ch a spoleãenskovûdních poznatkÛ.
NepÛjde o pouhé mechanické zvládnutí tûchto oborÛ, ale o jejich „zasazení do inovaãního procesu“ s cílem definovat jejich prÛnik, kter˘ tvoﬁí podstatu inovaãní inÏen˘rství, umoÏÀující zvládnout inovaãní procesy v jejich
kvalitû a ‰irokém kontextu Systému inovaãního podnikání v âR, mezinárodní spolupráce a vytváﬁeného inovaãního potenciálu âR.
Zadání pro inovaãní inÏen˘rství a vlastní prÛnik poznatkÛ tﬁí uveden˘ch oblastí (technické, ekonomické, spoleãenskovûdní) bere v úvahu dialektiku globálních problémÛ (ãást 14. 1), hlavních témat v rámci inovaãního podnikání
(ãást 14. 2) a inovaãní proces a hlavní nástroje, které ho ovlivÀují (ãást 14. 3).
V následujícím období budeme analyzovat jejich vztahy, v˘znam a pﬁedpokládané v˘sledky.
Základní charakteristika jednotliv˘ch oblastí a prÛnikÛ je uvedena v pﬁíloze A/VIII.
Jednotlivé oblasti:
– technické vûdy (poznatky) – technické obory vãetnû techniky, technologie
i anal˘zy materiálních procesÛ
– ekonomické vûdy (poznatky) – ekonomické obory vãetnû ekonomiky, organizace, ﬁízení, design, marketing vytváﬁeného potenciálu
– spoleãenskovûdní obory (poznatky) – filozofie, psychologie, sociologie,
pedagogika vãetnû sociální oblasti, anal˘zy pracovních podmínek, hodnot,
odmûÀování, morálních aspektÛ, kvalifikace.
Jednotlivé prÛniky:
 technickosociální poznatky (vytváﬁejí základní vztahy bez ekonomického
hodnocení)
 ekonomickosociální poznatky (vytváﬁejí základní vztahy bez technick˘ch
dÛsledkÛ)
 technickoekonomické poznatky (vytváﬁejí základní vztahy bez sociálních
dÛsledkÛ)
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 inovaãní inÏen˘rství (komplexní technicko – ekonomicko – sociální pojetí
inovaãních procesÛ).
K pﬁípravû a dosaÏení komplexního pojetí inovaãních procesÛ je potﬁeba
vytvoﬁit pﬁedpoklady a zajistit tyto úkoly:
– navázat na úspû‰nou ãinnost základních ‰kol, které v rámci sv˘ch ‰kolních
vzdûlávacích programÛ zaﬁazují do v˘uky pﬁíklady inovaãních aktivit
z blízkého i vzdáleného okolí
– do programÛ v˘uky uãili‰È, stﬁedních ‰kol a vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol zaﬁazovat pﬁíklady inovaãních aktivit; do v˘uky pﬁedmûtÛ zaﬁazovat v˘klad
inovaãních procesÛ a nástrojÛ, které je ovlivÀují
– do bakaláﬁské, magisterské a doktorandské v˘uky na V· v âR zaﬁazovat
v˘uku pﬁedmûtÛ Základy inovaãního podnikání, Inovaãní podnikání, pokraãovat v pﬁípravû zamûﬁení specializovaného studia s cílem pﬁipravit
obor Inovaãní inÏen˘rství; vyuÏívat dosavadní zku‰enosti pracovního t˘mu AIP âR „v˘chova“ a dále tyto pﬁístupy zkvalitÀovat.
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15.
ZÁVùR

AIP âR vydáním této publikace aktivnû realizuje jednu ze sv˘ch ãinností
a projektÛ – pﬁípravu odborníkÛ pro inovaãní podnikání, na niÏ se orientuje
od svého zaloÏení 23. 6. 1993.
V patnáctém roce své ãinnosti vyhodnotila úsilí o rozvoj Systému inovaãního
podnikání v âR, o zkvalitÀování inovaãních procesÛ a definování pﬁedpokladÛ
pro tuzemskou a mezinárodní spolupráci v oblasti inovaãního podnikání v‰ech
subjektÛ, vytváﬁejících tento Systém v rámci programu INOVACE XXI.
V období 2007–2013 bude nejvût‰í pozornost vûnována kromû v˘uky pﬁedmûtÛ Základy inovaãního podnikání a Inovaãní podnikání, zamûﬁení a specializacím v této oblasti, zejména oboru Inovaãní inÏen˘rství.
Publikace je urãena studentÛm vysok˘ch ‰kol technického, ekonomického
a spoleãenskovûdního zamûﬁení na úrovni bakaláﬁského, magisterského
a doktorandského studia, dále pak pedagogÛm a odborníkÛm realizujícím
inovaãní procesy, zástupcÛm decizní sféry i subjektÛm vytváﬁejících Systém
inovaãního podnikání v âR a pracovníkÛm, kteﬁí se zab˘vají inovaãním podnikáním. MÛÏe rovnûÏ poslouÏit posluchaãÛm vybran˘ch kurzÛ projektÛ
v rámci Strukturálních fondÛ EU.
AIP âR bude z titulu své funkce nevládní organizace a bude se i nadále
aktivnû podílet na funkci garanta obsahové pﬁípravy odborníkÛ v oblasti
inovaãního podnikání.
NaváÏe téÏ na svoje úspû‰né plnûní role partnera projektÛ v rámci programu JPD 3 – CIVL a BIOTECH.
Zpracuje a pﬁedloÏí v období 2007–2013 projekty v rámci operaãních programÛ, podporujících rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ a zvy‰ování kvalifikace v oblasti inovaãního podnikání.
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(Pﬁevzato: M. Pittner, P. ·vejda, ¤ízení inovací v podniku, Praha 2004, str. 67)
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pÛsobení pﬁímé – napﬁ. regulaãní faktory pÛsobí na v‰echny útvary a sloÏky v 2.) i na 3a.), 1f.) pak na 3a-c.), 3a.) na 1f.)
pÛsobení nepﬁímé – 1a.-e.) na 3b. i c.), 3a.) na 1d.) i e.) 3b.) i c.) na 1f.) a pod.
obû naznaãené formy vzájemného pÛsobení se uskuteãÀují s rozdílnou silou, v rÛzném rozsahu a zpravidla souãasnû;
jejich rozdûlení je relativní.

Relativnû samostatné úrovnû systému

Systém podnikového ﬁízení – managementu
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Informace o projektu
Centrum pro podporu konkurenceschopnosti
v biomedicínsk˘ch technologiích
Projekt je ﬁe‰en s pomocí finanãní podpory z Evropského sociálního
fondu (prostﬁednictvím Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3
regionu NUTS 2 – hlavní mûsto Praha). Doba ﬁe‰ení 2. 1. 2006 – 30.6. 2008.
Pﬁíjemcem podpory je Ústav experimentální medicíny AV âR, v.v.i.,
ﬁe‰ení projektu zabezpeãuje dodavatelsky MEBIS s.r.o.
Partnery projektu jsou: Asociace inovaãního podnikání âR, Minerva –
vzdûlávací spoleãnost, s. r. o. a Bunûãná terapie – obãanské sdruÏení.
Cílem projektu obecnû je zv˘‰ení konkurenceschopnosti Hlavního mûsta Prahy v oblasti biomedicínsk˘ch technologií cestou podpory rozvoje
podmínek jejich technologického transferu. Projekt je zamûﬁen na propagaci a podporu informovanosti ‰iroké veﬁejnosti i odborníkÛ z podnikatelské sféry o pokroku v˘zkumu v oblasti regenerativní medicíny i na moÏnosti, pﬁednosti komercionalizace tûchto nov˘ch poznatkÛ. Druhá oblast
aktivit projektu je naopak zamûﬁena na medicínsky zamûﬁené odborníky,
zajímající se o moÏnosti praktického komerãního vyuÏití nov˘ch poznatkÛ
v praxi zejména formou zakládání spin off spoleãností.
Cílov˘mi skupinami projektu jsou zamûstnanci AV âR i dal‰ích pracovi‰È,
studenti, doktorandi a mladí vûdeãtí pracovníci, ﬁídící pracovníci jak medicínsk˘ch, tak podnikatelsk˘ch pracovi‰È, zájemci, plánující zaloÏení nov˘ch technologicky orientovan˘ch spoleãností a nevládních neziskov˘ch organizací.
Hlavními nástroji projektu je cca 200 kurzÛ, tréninkÛ a workshopÛ,
zamûﬁen˘ch jak na odborné biomedicínské aspekty (napﬁ. pﬁedná‰ky
a kurzy „Regenerativní medicína“, „Pokroky biomedicínsk˘ch technologií“), tak na problematiku ekonomiky a ﬁízení nov˘ch podnikatelsk˘ch
subjektÛ (napﬁ. kurzy „Zakládání spoleãnosti“, „Management projektu“,
„Firemní management“, „Pﬁíprava podnikatelsk˘ch plánÛ“ apod.) SoubûÏnû je také zakládán systém specializovaného e-learningového vzdûlávání. Jsou organizovány náv‰tûvy zahraniãních vûdeckotechnick˘ch parkÛ, poﬁádány dny otevﬁen˘ch dveﬁí, byl pﬁipraven 10ti díln˘ rozhlasov˘
seriál o regenerativní medicínû apod.
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Ve spolupráci s AIP âR je pﬁipravována ﬁada dÛleÏit˘ch aktivit projektu.
AIP âR zejména zabezpeãuje:
– v rámci akce INOVACE 2007 (4. – 7. 12. 2007) konferenci Evropsk˘
rámec technologického transferu, i propagaci a poradenské centrum
projektu
– závûreãnou mezinárodní konferenci projektu (kvûten 2008)
– propagaci projektu na 3 zahraniãních akcích
– prÛbûÏnou propagaci projektu ve vybran˘ch publikacích a periodikách
– aktivní úãast na Letní ‰kole „TkáÀové inÏen˘rství“ (24. – 26. záﬁí 2007).
Zájemci o informace o projektu nebo o úãast na akcích mohou nalézt
informace na www.ic-biotech.com, www.mebis.cz a nebo pﬁímo kontaktovat ﬁe‰itelskou spoleãnost:
MEBIS spol.s r.o. , U Topíren 2, 170 41 Praha 7
vedoucí ﬁe‰itelského t˘mu: ing. Jan âermák,
tel: +420 603 936 771, e-mail: mebis@mebis.cz
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STRUKTURA P¤EDMùTU
ZÁKLADY INOVAâNÍHO PODNIKÁNÍ
1. Základní pojmy
– tvoﬁivost, intelekt, intuice, invence, inovace, inovaãní potenciál, inovaãní podnikání, transfer technologií, vûdeckotechnické parky, inovaãní firma
2. Systém inovaãního podnikání v âR
– funkce systému a etapy jeho v˘voje od roku 1993, subjekty vytváﬁející
systém, úloha AIP âR, inovaãní infrastruktura âR, regionální inovaãní infrastruktura
3. Základní dokumenty âR pro oblast inovaãního podnikání
– Národní inovaãní strategie, Národní inovaãní politika, pﬁíprava Zákona o inovacích
4. Pﬁehled teorie inovace
– ﬁády inovací, inkrementální a radikální inovace, schéma klasifikace ﬁádÛ inovace, frekvence a hospodáﬁské cykly
5. Inovaãní podnikání
– poslání, cíle a prostﬁedky, priority, financování, nepﬁímé nástroje, právní, etické a personální aspekty; pﬁímá a nepﬁímá podpora inovaãního
procesu; cíle podpory a její druhy - úãelová a institucionální
6. Systém podnikového ﬁízení – managementu
– relativnû samostatné úrovnû systému – regulace, ﬁízení a vedení a jejich vzájemné vztahy
7. Pojetí inovaãního potenciálu – Technologick˘ profil âR
– databáze, garanti, CD ROM, web
8. Marketing inovací
– cíle, struktura, funkce, efektivnost
9. Ochrana du‰evního a prÛmyslového vlastnictví
– druhy ochrany a jejich vyuÏívání
10. Transfer technologií
– organizaãní formy, pracovi‰tû, sítû, technologické poradenství
11. Mezinárodní vûdeckotechnická spolupráce
– bilaterální a multilaterální spolupráce, programy, pﬁíklady projektÛ,
formy spolupráce, podpora mobility
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12. Vûdeckotechnické parky
– základní druhy a typy, zakladatelé, majitelé a provozovatelé, kritéria
pro pﬁijetí inovaãních firem do VTP, Národní síÈ VTP v âR, akreditace VTP, spolupráce se zahraniãními partnery
13. Základní ãinnosti a projekty na podporu inovaãního podnikání
– ãasopis ip tt, soutûÏ o Cenu Inovace roku, mezinárodní sympozium
s v˘stavou INOVACE, Technologick˘ profil âR, pﬁíprava odborníkÛ
pro tuto oblast, regionální inovaãní infrastruktura, Systém inovaãního
podnikání v âR
14. Projektování inovaãního podnikání
– projekt a projektování, management a projektování, charakteristiky
projektÛ, Ïivotní cyklus projektu, projektové ﬁízení, vybrané typy projektÛ – projekt VTP, podnikatelsk˘ zámûr inovaãní firmy, projekt inovaãního produktu
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Klasifikace oborÛ CEP & CEZ & RIV
Kód
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO

Popis
Filosofie a náboÏenství
Dûjiny
Archeologie, antropologie, etnologie
Politologie a politické vûdy
¤ízení, správa a administrativa
Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Právní vûdy
Ekonomie
Jazykovûda
Písemnictví, mas–media, audiovize
Sport a aktivity volného ãasu
Umûní, architektura, kulturní dûdictví
Pedagogika a ‰kolství
Psychologie
Sociologie, demografie
Mûstské, oblastní a dopravní plánování
Bezpeãnost a ochrana zdraví, ãlovûk – stroj
Obecná matematika
Aplikovaná statistika, operaãní v˘zkum
Teorie a systémy ﬁízení
Teorie informace
Teoretická fyzika
Elementární ãástice a fyzika vysok˘ch energií
Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovaãe
Optika, masery a lasery
Akustika a kmity
Termodynamika
Mechanika tekutin
Fyzika plasmatu a v˘boje v plynech
Fyzika pevn˘ch látek a magnetismus
Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Biofyzika
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CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
EA
EB
EC
ED
EE
EF
EG
EH
EI
FA
FB

Anorganická chemie
Analytická chemie, separace
Organická chemie
Makromolekulární chemie
Biochemie
Fyzikální chemie a teoretická chemie
Elektrochemie
Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
PrÛmyslová chemie a chemické inÏen˘rství
Hydrologie a limnologie
Geologie a mineralogie
Seismologie, vulkanologie a struktura Zemû
Geochemie
Zemsk˘ magnetismus, geodesie, geografie
Pedologie
Vûdy o atmosféﬁe, meteorologie
BáÀsk˘ prÛmysl vãetnû tûÏby a zpracování uhlí
Zneãi‰tûní a kontrola vzduchu
Zneãi‰tûní a kontrola vody
Kontaminace a dekontaminace pÛdy vãetnû pesticidÛ
Jaderné odpady, radioaktivní zneãi‰tûní a kontrola
Tuh˘ odpad a jeho kontrola, recyklace
Vliv Ïivotního prostﬁedí na zdraví
Ochrana krajinn˘ch území
Morfologické obory a cytologie
Genetika a molekulární biologie
Imunologie
Fyziologie
Mikrobiologie, virologie
Botanika
Zoologie
Ekologie – spoleãenstva
Biotechnologie a bionika
Kardiovaskulární nemoci vãetnû kardiochirurgie
Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, v˘Ïiva
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FC
FD
FE
FF
FG
FH
FI
FJ
FK
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
IN
JA
JB
JC
JD

Pneumologie
Onkologie a hematologie
Ostatní obory vnitﬁního lékaﬁství
ORL, oftalmologie, stomatologie
Pediatrie
Neurologie, neurochirurgie, neurovûdy
Traumatologie a ortopedie
Chirurgie vãetnû transplantologie
Gynekologie a porodnictví
Psychiatrie, sexuologie
Hygiena
Epidemiologie, infekãní nemoci a klinická imunologie
Dermatovenerologie
Ostatní lékaﬁské obory
Veﬁejné zdravotnictví, sociální lékaﬁství
Farmakologie a lékárnická chemie
Lékaﬁská zaﬁízení, pﬁístroje a vybavení
Zemûdûlská ekonomie
Zemûdûlské stroje a stavby
Pûstování rostlin, osevní postupy
Hnojení, závlahy, zpracování pÛdy
·lechtûní rostlin
Choroby, ‰kÛdci, plevely a ochrana rostlin
Chov hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat
V˘Ïiva hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat
·lechtûní a plemenáﬁství hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat
Choroby a ‰kÛdci zvíﬁat, veterinární medicina
Lesnictví
Rybáﬁství
Potravináﬁství
Informatika
Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Senzory, ãidla, mûﬁení a regulace
Poãítaãov˘ hardware a software
VyuÏití poãítaãÛ, robotika a její aplikace
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JE
JF
JG
JH
JI
JJ
JK
JL
JM
JN
JO
JP
JQ
JR
JS
JT
JU
JV
JW
JY
KA

Nejaderná energetika, spotﬁeba a uÏití energie
Jaderná energetika
Hutnictví, kovové materiály
Keramika, Ïáruvzdorné materiály a skla
Kompositní materiály
Ostatní materiály
Koroze a povrchové úpravy materiálu
Únava materiálu a lomová mechanika
InÏen˘rské stavitelství
Stavebnictví
Pozemní dopravní systémy a zaﬁízení
PrÛmyslové procesy a zpracování
Strojní zaﬁízení a nástroje
Ostatní strojírenství
¤ízení spolehlivosti a kvality, zku‰ebnictví
Pohon, motory a paliva
Aeronautika, aerodynamika, letadla
Kosmické technologie
Navigace, spojení, detekce a protiopatﬁení
Stﬁelné zbranû, munice, v˘bu‰niny, bojová vozidla
Vojenství
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14. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2007
(4. – 6. 12. 2007)
Je věnováno koncepčním otázkám inovačních procesů, inovačního podnikání, systému inovačního podnikání v ČR, inovační infrastruktuře ČR a regionální inovační infrastruktuře, regionálním inovačním strategiím, vědeckotechnickým parkům, komercializaci
výsledků výzkumu a vývoje, inovačním produktům a jejich financování, technologickému profilu ČR, ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, technologiím životního prostředí, materiálovému inženýrství a přípravě odborníků pro oblast inovačního
podnikání, zahraniční spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, výsledkům rámcových programů EU, strukturálních fondů EU na období 2007 – 2013, programů KONTAKT, EUREKA, INGO a COST.
Návrhy sekcí v rámci sympozia
20. března 2007
Vyjádření zájmu o vystoupení v sekcích
(zaslat na uvedený e-mail)
5. září 2007
Rozeslání programu INOVACE 2007
3. října 2007

14. MEZINÁRODNÍ VELETRH INVENCÍ A INOVACÍ
(4. – 7. 12. 2007)
V rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací budou prezentovány výsledky výzkumu, vývoje a inovací tuzemských a zahraničních vystavovatelů. Cílem je představit produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2007, výsledky výzkumné a vývojové
činnosti, zahraniční řešitele projektů v rámci programu KONTAKT,
vědeckotechnické parky v ČR, úspěšné řešitele projektů v rámci
programu EUREKA, výsledky firem, které se úspěšně podílejí na
tuzemských programech výzkumu a vývoje, tuzemské a zahraniční partnery AIP ČR.
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Vystavující mohou využít služeb Informačního centra INOVACE
2007 k prezentaci vlastních audiovizuálních programů (video, www,
hypertext apod.) v předem sjednaných termínech pro pozvané hosty.
Trvalá přítomnost vystavovatelů není nezbytná, doplňování propagačních materiálů zajistí a kontakt se zájemci zprostředkuje Informační centrum INOVACE 2007.
Vyjádření zájmu o účast na veletrhu
(zaslat na uvedený e-mail)
5. září 2007
Vernisáž výstavy
4. prosince 2007 v 16 hodin

12. ROâNÍK CENY INOVACE ROKU 2007
Kritéria soutěže budou v roce 2007 uveřejněna v odborném časopise
Inovační podnikání a transfer technologií, příloha Transfer technologií,
budou umístěna na web AIP ČR spolu s pokyny k vyplňování přihlášek (www.aipcr.cz). Soutěže se může zúčastnit každá firma se sídlem
v ČR. Přihlášený produkt musí být průkazně využíván (výrobek je uveden na trh, technologický postup je zaveden v praxi).
Uzávěrka přihlášek
31. října 2007
Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2007
7. prosince 2007
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Asociace inovačního podnikání ČR
®

vyhlašuje

12. ročník soutěže o Cenu

inovace roku 2007
Podmínky soutěže
– soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;
– do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt (výrobek, technologický postup, služby);
– přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek je uveden na
trh, technologický postup je zaveden v praxi)
Hodnotící kritéria:
A – Technická úroveň produktu
B – Původnost řešení
C – Postavení na trhu, efektivnost
D – Vliv na životní prostředí
Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2007,
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 4. – 7. 12. 2007.
Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopisu ip&tt
vydávaném AIP ČR, dalších médiích a na www stránkách AIP ČR.
Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu „INOVACE ROKU 2007“
2006“
mohou využít výhod členů
Klubu inovačních firem AIP ČR.
Přihlášky:
K účasti v soutěži o Cenu INOVACE ROKU 2007 je možno získat podrobnější informace spolu s přihláškou (uzávěrka přihlášek 31. října 2007) na adrese:
Asociace inovačního podnikání ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 275, fax: 221 082 276,
e-mail: svejda@aipcr.cz, www.aipcr.cz
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Na základû mezinárodních dvoustrann˘ch dohod o vûdeckotechnické spolupráci uskuteãÀuje âeská republika spolupráci v rámci programu KONTAKT
s Belgií – Vlámské spoleãenství, Francií, Itálií, Maìarskem, Polskem, Rakouskem (program AKTION), ¤eckem, Slovenskem, Slovinskem, SRN,
âLR, Japonskem, Korejskou republikou, Ruskou federací a USA.
Cílem programu KONTAKT je zajistit potﬁebné podmínky pro rozvoj vûdeckotechnické spolupráce ãesk˘ch organizací v˘zkumu a v˘voje, inovací
a technologií s jejich partnery ve v˘‰e uveden˘ch zemích. Souãasnû tím podpoﬁit zaãlenûní ãesk˘ch organizací do Evropského v˘zkumného a inovaãního prostoru a pﬁipravit je k úãasti na ﬁe‰ení projektÛ rámcov˘ch programÛ
Evropské unie. Tím pﬁispût k uskuteãÀování Lisabonské strategie, jejímÏ cílem je, aby Evropa mûla do roku 2010 konkurenceschopnou ekonomiku, opírající se o znalosti. âlenstvím âR v EU se v˘znam mezinárodní vûdeckotechnické spolupráce postupnû zvy‰uje nejen ve spolupráci se ãleny EU, kde
se postupnû otevírají národní programy v˘zkumu jednotliv˘ch zemí ostatním
ãlenÛm EU, ale i s dal‰ími zemûmi svûta.
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy (M·MT) kaÏdoroãnû zveﬁejÀuje v˘zvy k pﬁedkládání spoleãn˘ch projektÛ dvoustranné vûdeckotechnické
spolupráce v rámci programu KONTAKT podle platn˘ch zákonÛ a pﬁedpisÛ
pro poskytování úãelov˘ch dotací na projekty v˘zkumu a v˘voje. V jejich
rámci se sv˘mi projekty mohou pﬁihlásit právnické i fyzické osoby se sídlem
v âeské republice.
U zemí Belgie – Vlámské spoleãenství, Francie, Itálie, Maìarsko, Polsko, Rakousko, ¤ecko, Slovenská republika, Slovinsko a SRN, jsou v rámci programu KONTAKT podporovány v˘mûnné pobyty v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch
pracovníkÛ (cestovné na‰ich odborníkÛ, pﬁíspûvek na pobytové náklady
a ubytování zahraniãních odborníkÛ) v objemech, které jsou dohodnuty
a schváleny pﬁíslu‰n˘mi Smí‰en˘mi komisemi pro dvoustrannou vûdeckotechnickou spolupráci s uveden˘mi zemûmi a popularizace dosaÏen˘ch v˘sledkÛ (prezentace zahraniãních partnerÛ v âeské republice, prezentace ãesk˘ch ﬁe‰itelÛ v zahraniãí, informace v masmédiích, spolupráce s partnersk˘mi
organizacemi v jednotliv˘ch zemích).
Schválené v˘mûnné pobyty jsou v tomto rozsahu administrovány Asociací
inovaãního podnikání âR (AIP âR), nevládní organizací pro oblast inovaãního podnikání v âR v souladu s rozhodnutími pﬁíslu‰n˘ch bilaterálních Smí‰en˘ch komisí a na základû smlouvy mezi AIP âR a M·MT.
Projekty dvoustranné mezinárodní vûdeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT pﬁispívají ke generování velk˘ch projektÛ v rámci programÛ
EU a sledují priority âeské republiky – prÛmyslov˘ VaV, vyuÏití v˘sledkÛ akademick˘ch pracovi‰È, zapojení mlad˘ch vûdcÛ do mezinárodní spolupráce.
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Jednotlivé projekty v˘mûn odborn˘ch pracovníkÛ jsou pﬁipravovány a ﬁe‰eny v podmínkách univerzit, pracovi‰È Akademie vûd âR, v˘zkumn˘ch ústavÛ
a ostatních organizací v˘zkumu a v˘voje, napﬁ. inovaãních firem, obchodních
spoleãností a ostatních úãelov˘ch zaﬁízení dle následující tabulky:
Nositelé projektů KONTAKT v ČR
Země

Belgie Francie Itálie Maďarsko Polsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko SRN Celkem

Univerzity

7

25

12

24

6

23

47

36

31

Pracoviště
AV ČR

8

22

9

10

7

11

18

13

20

Výzkumné
ústavy

1

1

5

1

1

6

1

1

4

2

1

1

2

2

9

28

35

2. rok 15
1. rok 18**

35

73

52

61

Ostatní
Celkem

16

52

25*

410***

* Pﬁedpokládan˘ poãet projektÛ schválen˘ch k ﬁe‰ení.
** Pro rok 2007 je podáno 18 projektÛ, bilaterální komise se bude konat
v první polovinû února. Pﬁedpoklad pﬁijetí cca 30 projektÛ celkem.
*** Celkov˘ poãet projektÛ (vãetnû pﬁedpokládaného poãtu Itálie).
Projekty v rámci programu KONTAKT jsou orientovány do v‰ech oborÛ. NíÏe
uvedené obsahové zamûﬁení projektÛ je ãlenûno do 9 skupin podle ãíselníku
Centrální evidence projektÛ:
Obsahové zaměření projektů KONTAKT
Země

Belgie Francie Itálie Maďarsko Polsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko SRN Celkem

Společenské
vědy

2

5

Fyzika
a matematika

4

14

6

7

2

Chemie

1

9

3

5

1

Vědy o Zemi

2

5

3

3

3

Biovědy

5

14

7

1

3

Lékařské
vědy

1

1

3

0

2

Zemědělství

2

3

5

3

3

Informatika

1

2

1

2

1

Průmysl
Celkem

2
16

52

9
25*

28

35

2. rok 15
1. rok 18**

12

8

7

10

5

14
15

6

7

1

7

6

5

8

12

6

3

6

6

2

11

5

1

2

13

25

13

35

73

52

5

61

410***

* Pﬁedpokládan˘ poãet projektÛ schválen˘ch k ﬁe‰ení.
** Pro rok 2007 je podáno 18 projektÛ, bilaterální komise se bude konat
v první polovinû února. Pﬁedpoklad pﬁijetí cca 30 projektÛ celkem.
*** Celkov˘ poãet projektÛ (vãetnû pﬁedpokládaného poãtu Itálie).
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Limity a vyúãtování finanãních pﬁíspûvkÛ v˘mûnn˘ch cest a pobytÛ
programu KONTAKT jsou uvedeny na domovské stránce AIP âR
(www.aipcr.cz / Projekty / Program KONTAKT) spolu s formuláﬁem „Vyúãtování finanãních prostﬁedkÛ ...“.
Na domovské stránce M·MT (www.msmt.cz / V˘zkum a v˘voj / Mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji / Dvoustranná spolupráce) jsou uvedeny
informace k jednotliv˘m zemím. Zde je moÏno nalézt aktuální informace
o podmínkách dvoustranné spolupráce, o novû vyhlá‰en˘ch v˘zvách, ﬁe‰en˘ch projektech a v˘bûrovém ﬁízení nov˘ch projektÛ v rámci programu
KONTAKT.

Spolupráce s jednotliv˘mi zemûmi
Projekty podporující mobilitu:
Belgie
S Vlámsk˘m spoleãenstvím Belgie byla v roce 2003 zahájena ãesko-vlámská
spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji na podporu spoleãn˘ch projektÛ. Tato spolupráce se uskuteãÀuje na základû Dohody o spolupráci mezi vládou âeské
republiky a Vlámskou vládou, která byla podepsána v roce 2002. Za ãeskou
stranu je tento program ﬁízen Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, za vlámskou stranu vlámsk˘m ministerstvem „Ministry of Flanders“. V˘zva k podávání projektÛ je zveﬁejÀována Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy jednou za dva roky s termínem 30. 4. v daném roce.
Projekty jsou dvouleté. Podporovány jsou projekty ze v‰ech oblastí v˘zkumu, v˘voje a inovací.
Spoleãné návrhy projektÛ partnersk˘ch t˘mÛ musí b˘t pﬁedkládány souãasnû v obou zemích, v âeské republice ãesk˘m t˘mem a ve Vlámském spoleãenství Belgie vlámsk˘m t˘mem. Návrh projektu musí mít pouze jednoho zodpovûdného ﬁe‰itele na ãeské stranû a jednoho zodpovûdného ﬁe‰itele na
vlámské stranû (promotor). Doposud pﬁevaÏovaly pﬁedev‰ím projekty zamûﬁené do technick˘ch oblastí vûdy a nositeli v‰ech projektÛ byly aÏ na v˘jimky
pracovi‰tû univerzit a Akademie vûd âR. Doporuãujeme proto zv˘‰it poãet
nov˘ch ﬁe‰itelÛ z v˘zkumn˘ch ústavÛ a ostatních pracovi‰È a inovaãních firem.
Informace o programu KONTAKT v partnerské zemi:
http://www,innovatie.vlaanderen.be/en/bilateral
Francie
Bilaterální spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji mezi âeskou republikou a Francií byla zahájena v roce 1996, kdy byl podepsán „Program bilaterální vûdeckotechnické spolupráce mezi vládou âeské republiky a vládou Francouzské
republiky“, kter˘ byl nazván „BARRANDE“. Za ãeskou stranu je tento program ﬁízen Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, za francouzskou
stranu Ministerstvem zahraniãních vûcí Francouzské republiky a Ministerstvem národního vzdûlávání, vysokého ‰kolství a v˘zkumu Francouzské republiky.
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V˘zva k podávání projektÛ je zveﬁejÀována Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy kaÏd˘m rokem s termínem 15. kvûtna. Základem programu je finanãní podpora dvoulet˘ch spoleãn˘ch projektÛ ãesk˘ch a francouzsk˘ch v˘zkumn˘ch t˘mÛ. Program BARRANDE je otevﬁen v‰em
v˘zkumn˘m pracovi‰tím a t˘mÛm vysok˘ch ‰kol a jin˘ch organizací zab˘vajících se v˘zkumem nebo v˘vojem a mÛÏe b˘t zamûﬁen do kterékoli oblasti
vûdy. KaÏd˘ projekt musí mít odpovûdného ﬁe‰itele na ãeské i francouzské
stranû. V uplynulém období byly ﬁe‰eny pﬁeváÏnû projekty obsahovû zamûﬁené do oblasti technick˘ch vûd, jejichÏ nositelé jsou vût‰inou pracovi‰tû univerzit a Akademie vûd âR.
Informace o programu KONTAKT v partnerské zemi:
www.egide.asso.fr/fr/programmes/pai/appels/barrande.j
Itálie
V rámci dohody ã. 45/1991 Sb.o vûdecké a technické spolupráci mezi Italskou
republikou a âeskou a Slovenskou federativní republikou, uzavﬁenou dne
30. 11. 1990 v ¤ímû, se podle ãl. 5 této dohody konají spoleãná zasedání Smí‰ené italsko-ãeské komise, a to od r. 2000 vÏdy jedenkrát za dva roky, aby vybraly spoleãné ãesko-italské projekty programu. Zasedání smí‰en˘ch komisí
se konají stﬁídavû ve smluvních státech. Poslední zasedání pro projekty na léta 2006–7 se mûlo konat v Itálii koncem roku 2005.
V minul˘ch letech pﬁevaÏovaly projekty s technick˘m, spoleãensk˘m a pﬁírodovûdním zamûﬁením ﬁe‰ené nejãastûji universitami a pracovi‰ti AV âR.
Informace o programu KONTAKT v partnerské zemi:
www.esteri.it
Maìarsko
Dvoustranná spolupráce mezi âeskou republikou a Maìarskou republikou probíhá na základû Dohody mezi vládou âeské republiky a Maìarské
republiky o vûdeckotechnické spolupráci podepsané dne 27. 6. 2001. Z ãeské strany spolupráci ﬁídí M·MT, na maìarské stranû pak National Office
for Research and Technology. Smí‰ená ãesko-maìarská komise zasedá
kaÏd˘ rok stﬁídavû v Praze a Budape‰ti. Poslední zasedání se konalo v Praze dne 8. 12. 2006.
V˘zvy k podávání projektÛ se zveﬁejÀují kaÏd˘ rok a pﬁijaté projekty jsou
pﬁijímány na období dvou let. To znamená, Ïe jsou v daném roce souãasnû financovány projekty v prvním i druhém roce ﬁe‰ení.
Zájem o spolupráci s Maìarskem je konstantní a pokr˘vá v‰echny obory
v˘zkumu a v˘voje, kromû spoleãensk˘ch vûd. TûÏi‰tû je v biovûdách, zemûdûlství, vûdû o Zemi, matematice a fyzice, kde jsou nejvût‰í pﬁedpoklady pro
spolupráci.
Informace o programu KONTAKT v partnerské zemi:
http://www.nkth.gov.hu/
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Polsko
V rámci mezivládní dohody o vûdeckotechnické spolupráci mezi âR a Polskou
republikou, uzavﬁenou dne 13. 1. 2000 ve Wroclavi, byly ustaveny ãeské a polské
komise, které na spoleãném smí‰eném zasedání, vÏdy jedenkrát za dva roky, vybíraly spoleãné ãesko-polské projekty. Zasedání smí‰en˘ch komisí se vût‰inou
konají stﬁídavû ve smluvních státech. Poslední zasedání pro projekty na léta
2006–7 se konalo na M·MT v Praze 15. kvûtna 2006. Ze 43 návrhÛ projektÛ bylo vybráno 35 projektÛ k ﬁe‰ení s podporou M·MT a polského ministerstva.
V minul˘ch letech bylo nejvíce projektÛ z oboru technick˘ch vûd, nejménû spoleãensk˘ch a pﬁírodovûdn˘ch, lékaﬁské vûdy nebyly zastoupeny vÛbec. Pro období 2006–7 je opût ﬁe‰eno nejvíce projektÛ technick˘ch a Ïádn˘ lékaﬁsk˘.
Informace o programu KONTAKT v partnerské zemi:
Ministerstvo nauki i informatyzacji, 00529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, tel.
5292700, fax: 6280932, e-mail: alinowski@mniii.gov.pl
Rakousko
Program Vûdecko-technické spolupráce mezi âeskou republikou a Rakouskem byl zﬁízen na základû úmluvy mezi M·MT a Spolkov˘m ministerstvem
pro vzdûlávání, vûdu a kulturu (BMBWK) v kvûtnu 1997, byl pﬁiãlenûn
k Programu AKTION âeská republika – Rakousko a uskuteãÀuje se ve spolupráci s ním. Cílem programu je podpora spolupráce ve vûdû a v˘zkumu mezi âeskou republikou a Rakouskem prostﬁednictvím krytí nákladÛ spojen˘ch
s mobilitou vûdeck˘ch pracovníkÛ.
V˘zva k podávání projektÛ je zveﬁejÀována na webové stránce Domu zahraniãních sluÏeb kaÏd˘m rokem s termínem 13. ﬁíjna. Podporují se dvouleté projekty.
Pﬁednostnû bude podporována spolupráce mezi v˘zkumn˘mi institucemi
v oblasti pﬁírodních a technick˘ch vûd, pﬁiãemÏ zúãastnûné v˘zkumné t˘my
musí disponovat pﬁedpoklady a finanãními prostﬁedky k provedení vlastního
v˘zkumu.V âeské republice mohou ﬁe‰itelé obdrÏet dal‰í neinvestiãní pﬁíp.
investiãní náklady z národního programu KONTAKT.
V uplynulém období byly podpoﬁeny pﬁedev‰ím projekty z oblasti pﬁírodních vûd, jejichÏ nositelé byli pﬁeváÏnû pracovi‰tû univerzit a Akademie vûd
âR. Pro následující období budou pﬁednostnû podporovány návrhy projektÛ spolupráce za úãasti mlad˘ch vûdcÛ do 35 let, návrhy s potenciálem pro
budoucí mezinárodní projekty, návrhy s tematick˘mi okruhy v˘zkumn˘ch
programÛ EU, do kter˘ch se ﬁe‰itelé tûchto projektÛ v budoucnu zapojí
a projekty s vy‰‰ím zastoupením Ïen ve vûdeck˘ch t˘mech.
Informace o programu KONTAKT v partnerské zemi:
http://www.oead.ac.at/wtz
¤ecko
Dvoustranná spolupráce mezi âeskou republikou a ¤eckem probíhá na základû Dohody o vûdeckotechnické spolupráci mezi âSSR a Helénskou republikou
podepsanou 4. 7. 1984. Z ãeské strany spolupráci ﬁídí M·MT, na ﬁecké stranû pak
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Ministry of Development. Smí‰ená ãesko-ﬁecká komise zasedá kaÏdé 2 roky stﬁídavû v Praze a Athénách. Poslední zasedání se konalo 31. 10. 2005 v Praze.
V˘zvy k podávání projektÛ se zveﬁejÀují 1x za dva roky a pﬁijaté projekty
jsou pﬁijímány na období 2 let.
Zamûﬁení projektÛ je dáno dohodou obou stran. Na posledním zasedání
Smí‰ené ãesko-ﬁecké komise bylo vybráno 5 oblastí spolupráce: astronomie
a vûdy o vesmíru, energie, vûdy o zdraví, nové materiály – nanotechnologie,
informaãní a komunikaãní technologie. Toto zamûﬁení se osvûdãilo a doporuãujeme ho zachovat i do budoucna.
Informace o programu KONTAKT v partnerské zemi:
http://www.gsrt.gr/
Slovensko
Dohoda o vûdeckotechnické spolupráci mezi vládou âeské republiky a Slovenské republiky byla podepsána v Bratislavû dne 27. 5. 1999. Následnû se
dne 13. 9. 1999 v Bratislavû uskuteãnilo zasedání Smí‰ené ãesko-slovenské
komise pro vûdeckotechnickou spolupráci. Na ãeské stranû je za tuto spolupráci zodpovûdné Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy (M·MT), za
slovenské stranû Ministerstvo ‰kolství SR (M· SR). Zasedání smí‰en˘ch komisí se uskuteãnilo v roce 1999 v Praze, v roce 2001 ve Smolenici, v roce 2003
v Telãi a v roce 2005 v Pie‰Èanech.
Základem programu je finanãní podpora dvoulet˘ch spoleãn˘ch ãeskoslovensk˘ch projektÛ.V˘zva k podávání projektÛ je uveﬁejÀována na domovské stránce M·MT, vyhla‰uje se jednou za dva roky vÏdy na jaﬁe s termínem podávání projektÛ do konce ãervna.
Program vûdeckotechnické spolupráce je otevﬁen v‰em v˘zkumn˘m pracovi‰tím a t˘mÛm vysok˘ch ‰kol a jin˘m organizacím zab˘vajících se v˘zkumem, v˘vojem a inovacemi a mÛÏe b˘t zamûﬁen do v‰ech oblastí vûdy. KaÏd˘ projekt musí mít odpovûdného ﬁe‰itele na ãeské i slovenské stranû.
V uplynul˘ch tﬁech dvoulet˘ch cyklech byly ﬁe‰eny pﬁeváÏnû projekty zamûﬁené do oblasti zemûdûlství, spoleãensk˘ch vûd, fyziky a matematiky a prÛmyslu, jejichÏ nositelé jsou pﬁeváÏnû z ﬁad pracovi‰È univerzit, vysok˘ch ‰kol a Akademie vûd âR. Málo byly zastoupeny v˘zkumné ústavy a dal‰í subjekty, napﬁ.
inovaãní firmy. V dal‰ím období bude snaha o vût‰í zapojení tûchto subjektÛ do
mezinárodní vûdeckotechnické spolupráce s doporuãením na obsahové zamûﬁení projektÛ napﬁ. do oblasti informatiky, vûdy o zemi, biovûdy a lékaﬁství.
Informace o programu KONTAKT v partnerské zemi:
http://www.minedu.sk/
Slovinsko
Bilaterální spolupráce mezi âeskou republikou a Slovinskem byla zahájena na
základû „Dohody o vûdeckotechnické spolupráci mezi vládou âeské republiky
a vládou Republiky Slovinsko“ ze dne 22. záﬁí 1995 – ã. 53/1997 Sb. Za ãeskou
stranu je tento program ﬁízen Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, za
slovinskou stranu „Ministry of higher education, science and technology“.
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V˘zva k podávání projektÛ je zveﬁejÀována Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy kaÏd˘m rokem s termínem 30. ãervna. Základem programu je finanãní podpora dvoulet˘ch spoleãn˘ch projektÛ ãesk˘ch a slovinsk˘ch v˘zkumn˘ch t˘mÛ.
Program je zamûﬁen do v‰ech oborÛ v˘zkumu a v˘voje s prioritou podpory oblastí spolupráce v rámci EU a v rámci priorit obou zemí. Obû strany se
rovnûÏ zamûﬁují na podporu bilaterálních projektÛ vedoucích ke spolupráci
v rámci programu EUREKA, COST a jin˘ch v˘zkumn˘ch aktivit EU.
V uplynulém období byly ﬁe‰eny i projekty obsahovû zamûﬁené do oblasti
spoleãensk˘ch vûd a prÛmyslu, ale jejich nositelé byly rovnûÏ pﬁeváÏnû pracovi‰tû univerzit a Akademie vûd âR.
Pro dal‰í období je doporuãeno podpoﬁit spolupráci mlad˘ch vûdeck˘ch
pracovníkÛ, zvlá‰tû na úrovni postdoktorandÛ, spolupráci mezi ãesk˘mi
klastry, sítûmi a jejich slovinsk˘mi ekvivalenty.
Informace o programu KONTAKT v partnerské zemi:
www.arrs.gov.si
Spolková republika Nûmecko
Na základû dohody mezi vládou âSFR a SRN o vûdeckotechnické spolupráci z roku 1990 se realizuje spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji. Na ãeské stranû
je spolupráce koordinována M·MT âR, na nûmecké stranû spolkov˘m ministerstvem pro vzdûlávání, vûdu, v˘zkum a technologie (BMBF).
Spolupráce je otevﬁena v‰em v˘zkumn˘m pracovi‰tím a t˘mÛm AV âR, vysok˘ch ‰kol a jin˘ch organizací zab˘vajících se v˘zkumem a v˘vojem. Vsouvislosti s roz‰íﬁením Evropské unie a postupn˘m budováním struktur evropského v˘zkumného prostoru pﬁehodnotila nûmecká strana dosavadní obsah
a formy bilaterální spolupráce.Ve snaze posunout dosavadní spolupráci na
kvalitativnû vy‰‰í úroveÀ, pﬁeje si postupnû utlumit „klasickou“ formu bilaterální vûdeckotechnické spolupráce spoãívající v podpoﬁe mobility v˘mûn vûdcÛ. Nové formy bilaterální spolupráce mají posílit mezinárodní a evropské zamûﬁení nûmeck˘ch institucí na poli vzdûlávání a v˘zkumu a podporovat dal‰í
pokraãování integrace státÛ stﬁední a v˘chodní Evropy do evropsk˘ch struktur. TûÏi‰tûm budoucí bilaterální spolupráce se stanou národní programy v˘zkumu, které budou otevﬁeny pro zemû stﬁední a v˘chodní Evropy.
Za dal‰í dÛleÏité oblasti budoucí bilaterální spolupráce jsou povaÏovány
rovnûÏ spolupráce ãesk˘ch a nûmeck˘ch vûdcÛ na pﬁípravû témat pro 7. RP
EU a úãast ãesk˘ch subjektÛ v rámci sítû ERA NET, kde koordinátorem je
nûmecká strana.
Oficiální regionální v˘zvu, která otvírá nûmecké národní programy v˘zkumu
úãastníkÛm ze zemí stﬁední a v˘chodní Evropy, se v‰emi potﬁebn˘mi informacemi o moÏnostech a podmínkách úãasti v programech naleznete na webov˘ch adresách: http://www.bmbf.de/foerderungen/2198.php;
http://www.internationales-buero.de/foerderung_ib/WTZ/Europa/Announcement
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Projekty spolupráce v oblasti základního v˘zkumu by mûly b˘t smûrovány
do DAAD. V roce 2003 byla podepsána nová dohoda mezi AV âR a DAAD,
umoÏÀující v rámci spoleãn˘ch projektÛ v˘mûnu vûdcÛ, zejména mlad˘ch.
V prÛbûhu roku 2004 do‰lo mezi AV âR a M·MT k dohodû, která umoÏÀuje zapojit do programu také vûdecké t˘my vysok˘ch ‰kol, jejichÏ v˘mûny budou podporovány z programÛ M·MT.
BliÏ‰í informace na adrese: http://www.cas.cz pod aktuálními informacemi
zahraniãního odboru.
  
Program KONTAKT slouÏí i k podpoﬁe dal‰ích projektÛ bilaterální spolupráce s âLR, Japonskem, Korejskou republikou, Ruskou federací a USA.
Tyto projekty jsou financovány na principu „kaÏd˘ za své“ a jednotliví ﬁe‰itelé se ucházejí o finanãní podporu pﬁímo ve veﬁejn˘ch soutûÏích programu
KONTAKT, vypisovan˘ch kaÏdoroãnû M·MT.
âínská lidová republika
Na základû dohody mezi M·MT a Ministerstvem vûdy a techniky âLR vyhlásilo M·MT 4. ledna 2006 v˘zvu k podávání návrhÛ projektÛ vûdeckotechnické spolupráce na období 2007–09. Podobnû uãinila i ãínská strana.
Vyplnûné formuláﬁe bylo nutné zaslat do 17. bﬁezna 2006 na adresu:
M·MT, Milo‰ Chvojka, odbor mezinárodní spolupráce ve v˘zkumu a v˘voji, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 nebo elektronickou po‰tou na adresu
chvojka@msmt.cz.
Japonsko
PÛsobnost souãasné právní úpravy v rámci spolupráce s Japonskem v oblasti v˘zkumu a v˘voje se roz‰iﬁuje. Vzhledem k tomu, Ïe zatím nedo‰lo k podpisu pﬁíslu‰n˘ch dokumentÛ, není moÏné v roce 2007 do této spolupráce pﬁihla‰ovat nové projekty.
JiÏní Korea
Smlouva s JiÏní Koreou byla podepsána v roce 1995. Spoleãné projekty
jsou schvalovány diplomatickou cestou.
Více informací je k dispozici na adrese:
http://www.msmt.cz
Kontaktní osobou je Dr. Milo‰ Chvojka.
Ruská federace
V ﬁíjnu 2005 se uskuteãnilo zasedání âesko-ruské mezivládní komise pro
ekonomickou, obchodní a vûdeckotechnickou spolupráci podle novû sjednané mezivládní dohody po vstupu âR do EU. (Dohoda o ekonomické, obchodní a vûdeckotechnické spolupráci, gestor MPO âR, dále existuje Dohoda o vûdeckotechnické spolupráci, meziresortní, M·MT âR a Ministerstvo
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‰kolství a vûdy RF z roku 1995). Souãasn˘ program vûdeckotechnické spolupráce na léta 2006–2008 obsahuje 40 spoleãn˘ch projektÛ a je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách M·MT. V˘znamné úkoly plní Mezinárodní inovaãní
centrum.
Konkrétní dotazy je moÏné vzná‰et na adrese josef.janda@msmt.cz
USA
Spolupráce v oblasti v˘zkumu a v˘voje se realizuje na základû:
• Dohody mezi vládou âR a vládou USA o vûdeckotechnické spolupráci
z roku 1998.
Informace o této spolupráci mohou zájemci získávat na adrese Amerického
vûdeckého informaãního stﬁediska, o.p.s. (AMVIS, o.p.s.), SenováÏné nám.
24, 116 47 Praha l, T: +420 234 621 222 nebo 441, F: +420 234 621 552; e-mail: amvis@amvis.cz, webové stránky: http://www.amvis.cz, kontaktní osoba:
Simona Lauerová – lauerova@amvis.cz.
Úkolem AMVISu je poskytování informaãních, poradensk˘ch a servisních
sluÏeb v oblasti mezinárodní spolupráce ve vûdû a v˘zkumu, pomoc pﬁi hledání vhodn˘ch partnerÛ a finanãních zdrojÛ, rozvíjení kontaktÛ mezi ãesk˘mi a americk˘mi vûdci a posílení spolupráce mezi národními a mezinárodními vládními i nevládními institucemi v oblasti vûdy, v˘zkumu
a komercionalizace technologií. AMVIS se rovnûÏ podílí na pﬁípravû a poﬁádání odborn˘ch semináﬁÛ a konferencí.
SluÏby AMVISu jsou urãeny pro vysoké ‰koly, univerzity, v˘zkumné instituce, státní i privátní sektor a jednotlivce, zab˘vající se vûdou a v˘zkumem.
Na základû odborn˘ch hodnocení Ïádostí o podporu doporuãí ãesko –
americká Spoleãná rada Dohody vybrané projekty k financování v rámci
kaÏdoroãnû vyhla‰ované veﬁejné soutûÏe M·MT – program KONTAKT.
Nositelé a obsahové zaměření projektů
Obor

společenské
fyzika
vědy
lékařské
aplikovaný
chemie
biovědy
zemědělství informatika
Celkem
vědy
a matematika
o zemi
vědy
výzkum

Univerzity
AV ČR

1

2

2

2

3

Ostatní
Celkem

1

4

5

1

2

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

13
9
4

2

3

3

26

M·MT ve spolupráci s pﬁíslu‰n˘mi partnery vede jednání o uzavﬁení následujících mezinárodních dohod:
Dohoda mezi vládou âeské republiky a Kabinetem ministrÛ Ukrajiny o vûdeckotechnické spolupráci,
Dohoda o antarktické spolupráci mezi vládou âeské republiky a vládou Argentinské republiky,
Dohoda o antarktické spolupráci mezi vládou âeské republiky a vládou Chilské republiky,
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Dohoda o vûdeckotechnické spolupráci mezi vládou âeské republiky a vládou Jihoafrické republiky.
Následovnû bude spolupráce s v˘‰e uveden˘mi zemûmi zahájena.
  
Zku‰enosti programu KONTAKT potvrzují moÏnost vyuÏít v˘sledkÛ ﬁe‰en˘ch
projektÛ pﬁi pﬁípravû projektÛ v rámci mezinárodních programÛ v˘zkumu a v˘voje, zejména 7. RP (www.cordis.lu), COST (www.cost.cordis.lu/src.home.cfm),
EUREKA (www.eureka.be, www.aipcr.cz) a dal‰ích.
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P¤ÍLOHA VII.
Program EUREKA
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EUREKA – Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného
a prÛmyslového v˘zkumu a v˘voje
Program EUREKA byl vyhlá‰en v roce 1985 s cílem podporovat nadnárodní spolupráci mezi prÛmyslov˘mi podniky, v˘zkumn˘mi ústavy a vysok˘mi ‰kolami a vytváﬁet tak podmínky pro rÛst v˘konnosti a konkurenceschopnosti evropského prÛmyslu a rozvoje jeho spoleãné infrastruktury.
Komerãní vyuÏití v˘sledkÛ ﬁe‰ení poloÏilo zároveÀ dÛraz na aktivní zapojení v˘zkumu a v˘voje do trÏní ekonomiky.
Projekty EUREKY mají v˘hradnû civilní charakter a jsou zamûﬁeny na
oblast soukromého i veﬁejného sektoru. Jejich v˘stupem musí b˘t nové, inovované ‰piãkové v˘robky, technologie ãi progresivní sluÏby, schopné prosadit se na svûtovém trhu.
V souãasné dobû EUREKA sdruÏuje 37 státÛ a ﬁádn˘m ãlenem je rovnûÏ
Komise Evropské unie. Z b˘val˘ch socialistick˘ch zemí jsou ãleny âeská republika, Maìarsko, Polsko, Rusko, Slovinsko, Rumunsko a Litva, Bulharsko,
Estonsko, Loty‰sko, Slovensko, Ukrajina, státy b˘valé Federace Jugoslávie.

Pﬁedsednictví programu EUREKA
Program EUREKA vstoupil v roce 2005 do tﬁetího desetiletí své existence.
V souvislosti s tûmito událostmi jsou informace o jednotliv˘ch akcích uvedeny
na webové stránce Sekretariátu programu EUREKA www.eureka-20years.net
âeská republika oslavila v roce 2005 deset let pﬁipojení k tomuto programu. V návaznosti na toto v˘roãí mimo jiné pﬁedsedala programu EUREKA
po dobu jednoho roku, a to od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006. Na AIP âR vznikl
Sekretariát pﬁedsednictví.

Databáze EUREKA
Pro v‰eobecnou informovanost odborné veﬁejnosti a pro ãeské zájemce
o vstup do programu EUREKA je na www.aipcr.cz/eureka uvedena databáze ãeské úãasti v programu EUREKA, zpracovaná podle dokumentace pﬁíslu‰ného útvaru Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âeské republiky a doplnûna vybran˘mi informaãními údaji z Centrální evidence projektÛ
v˘zkumu a v˘voje âR a je v souladu s celoevropskou databází bruselského
sekretariátu programu EUREKA www.eureka.be
Databáze EUREKA (*.xls)
Úãast ãlensk˘ch zemí na projektech programu EUREKA (*.doc)
Pﬁehled ukazatelÛ v databázi programu EUREKA (*.doc)

Zamûﬁení projektÛ programu EUREKA
Program EUREKA nestanovuje pﬁedem tematická zadání, necentralizuje
financování ani v˘bûr projektÛ. ¤ídí se zásadou, Ïe návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola (tzv. princip bottom up), od jednotliv˘ch prÛmyslov˘ch
podnikÛ a firem, v˘zkumn˘ch ústavÛ a vysok˘ch ‰kol, které mají o spolupráci
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bezprostﬁední zájem. Tematické zamûﬁení není principielnû omezeno a vypl˘vá z prioritních smûrÛ rozvoje prÛmyslov˘ch oborÛ. Rámcovû jsou projekty smûrovány do tûchto oblastí:
 Elektronika a informaãní technologie
 PrÛmyslovû vyrábûné materiály a doprava
 Ostatní prÛmyslové technologie
 Chemie, fyzikální a exaktní vûdy
 Biologické vûdy
 Zemûdûlství a moﬁské zdroje
 Energetika
 Zemûdûlské a potravináﬁské technologie
 Mûﬁení a normy
 Technologie pro ochranu lidstva a Ïivotní prostﬁedí

Kritéria programu EUREKA
Projekt programu EUREKA musí splÀovat následující podmínky:
 spolupráci prÛmyslov˘ch podnikÛ, v˘zkumn˘ch organizací nebo vysok˘ch
‰kol nejménû ze dvou ãlensk˘ch zemí
 dosaÏení znatelného pokroku (vy‰‰ího inovaãního stupnû) uÏitné hodnoty vyvíjeného v˘robku, technologického procesu nebo sluÏby
 perspektivu finanãního zisku z realizace ﬁe‰ení projektu
 ﬁe‰ení a komerãní vyuÏití je urãeno pro civilní sektor
 úãastníci musí mít technické, ﬁídící a finanãní schopnosti a kompetence
pro zaji‰tûní ﬁe‰ení

Pﬁíprava a koordinace ﬁe‰ení projektÛ programu EUREKA
Zájemce o ﬁe‰ení projektu v rámci programu EUREKA mÛÏe buì sám nabídnout potﬁebnou invenci a námût projektu s cílem vyhledat a získat pro jeho realizaci dal‰í partnery, nebo se mÛÏe pﬁihlásit k ﬁe‰ení jiÏ schváleného
projektu, a to za pﬁedpokladu, Ïe splÀuje poÏadavky jeho ﬁe‰itelÛ.
Návrhy projektÛ je nutno podávat na pﬁíslu‰n˘ch formuláﬁích prostﬁednictvím Národního programového koordinátora programu EUREKA a to neomezenû kdykoliv v prÛbûhu roku.
Schéma pﬁípravy projektu (viz str. 325)

Financování projektÛ programu EUREKA
Program EUREKA nevytváﬁí Ïádn˘ spoleãn˘ finanãní fond na podporu
ﬁe‰ení projektÛ. Úãast v projektech si hradí jejich úãastníci sami, av‰ak spolupráce v rámci EUREKY je ve vût‰inû ãlensk˘ch zemí podporována státem,
coÏ umoÏÀuje rychlou akumulaci finanãních prostﬁedkÛ ze soukrom˘ch zdrojÛ, dotací nebo pÛjãek z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ.
Vláda âeské republiky rozhodla o finanãní podpoﬁe úãasti prÛmyslov˘ch
podnikÛ, v˘zkumn˘ch organizací a vysok˘ch ‰kol na ﬁe‰ení projektÛ EUREKA
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ze státního rozpoãtu. Podpora jednotliv˘m ﬁe‰itelsk˘m subjektÛm mÛÏe ãinit aÏ
50% finanãních nákladÛ na v˘zkumnou ãást ﬁe‰ení projektu. Na finanãní podporu není právní nárok a Ïádá se o ní po kvalifikaci návrhu projektu v Sekretariátu programu EUREKA úãastí ﬁe‰itelÛ ve veﬁejné soutûÏi vyhla‰ované na
stránkách www.msmt.cz prostﬁednictvím Národního programového koordinátora EUREKY.

Organizaãní struktura programu EUREKA
• Sekretariát programu EUREKA se sídlem v Bruselu zaji‰Èuje v‰echny
nezbytné ãinnosti pro koordinaci programu EUREKA, jako je provádûní
cirkulace nov˘ch projektÛ nebo vyhledávání vhodn˘ch zahraniãních partnerÛ pro spolupráci, vydávání informaãních materiálÛ a správu veﬁejné databáze. Sekretariát EUREKY vûnuje velkou pozornost i problematice ochrany informací, du‰evního vlastnictví, prÛmyslov˘ch práv a standardizace.
• Národní programov˘ koordinátor (NPC) ﬁídí ãinnost programu EUREKA v jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemích a zaji‰Èuje ve‰keré aktivity spojené
s programem EUREKA. Poskytuje v‰echny nezbytné informaãní, konzultaãní a poradenské sluÏby, provádí mezinárodní evaluaci projektÛ a pﬁedává
návrhy projektÛ do mezinárodní sítû programu EUREKA. Napomáhá rovnûÏ zabezpeãovat i finanãní podporu na ﬁe‰ení projektu.
• Rada programu EUREKA âeské republiky pÛsobí jako poradní orgán
M·MT. Jejími ãleny jsou nezávislí experti z oblasti prÛmyslu a v˘zkumu. Rada programu projednává návrhy nov˘ch projektÛ s úãastí ãesk˘ch organizací a vyjadﬁuje se i k pﬁedkládan˘m poÏadavkÛm na spolufinancování projektÛ ze státního rozpoãtu. âlenové Rady programu vykonávají rovnûÏ ãinnost
supervizorÛ projektÛ, jejichÏ ﬁe‰iteli jsou ãeské subjekty.
• Skupina vysok˘ch pﬁedstavitelÛ (HLG) je ﬁídící grémium programu EUREKA. Tvoﬁí ho vysocí vládní úﬁedníci ãlensk˘ch zemí a zástupce Komise EU.
Toto grémium odpovídá za pﬁípravu základních strategick˘ch dokumentÛ, v˘mûnu informací mezi ãlensk˘mi státy o moÏn˘ch oblastech spolupráce, schvaluje návrhy nov˘ch projektÛ a udûluje jim statut projektu EUREKA.
âeskou republiku representuje Vysok˘ pﬁedstavitel doc.ing.Karel ·perlink,
CSc., president AIP âR.
• Konference ministrÛ je nejvy‰‰ím orgánem programu EUREKA. ZúãastÀují se jí ministﬁi vlád ãlensk˘ch zemí a pﬁedstavitel Komise EU, kteﬁí odpovídají za oblast v˘zkumu, v˘voje a techniky. Konferenci ministrÛ pﬁíslu‰í
rozhodovat o v˘voji, zamûﬁení a cílech programu a o pﬁijímání nov˘ch ãlenÛ
Pro informovanost zainteresované odborné veﬁejnosti jsou uvedeny pﬁíslu‰né webové stránky programu EUREKA:
www.msmt.cz
www.aipcr.cz
www.eureka.be
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Spolupráce âR (CZ) organizací v projektech E!
se zahraniãními organizacemi v letech 1995–2007
Zemû
Nûmecko
Rakousko
Slovensko
·panûlsko
Polsko
Velká Británie
Francie
Nizozemsko
Itálie
·védsko
Belgie
·v˘carsko
Maìarsko
Slovinsko
Ruská federace
Finsko
Turecko
¤ecko
Dánsko
Portugalsko
Ukrajina
Norsko
Rumunsko
Irsko
Litva
Izrael
Evropská unie
Srbsko
Loty‰sko
Chorvatsko
Bulharsko
Republika San Marino
Monako
Malta
Lucembursko
Kypr
Island
Estonsko

Zkratka (Kód)

Poãet projektÛ

DE
AT
SK
ES
PL
GB
FR
NL
IT
SE
BE
CH
HU
SI
RU
FI
TR
GR
DK
PT
UA
NO
RO
IE
LV
IL
EU
CS
LT
HR
BG
SM
MC
MA
LU
CY
IS
EE

80
49
36
34
32
28
26
25
23
22
21
20
20
18
15
15
14
14
14
13
10
9
8
8
7
6
6
5
5
3
2
0
0
0
0
0
0
0
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Nositelé projektÛ programu EUREKA podle zamûﬁení ãinnosti
organizací v letech 1995–2005 (%)
• Malé a stﬁední podniky

(MSP)

• V˘zkumné ústavy

(VÚ)

• Pracovi‰tû vysok˘ch ‰kol

(V·)

• Velké prÛmyslové podniky

(VP)

• Pracovi‰tû ústavÛ AV âR

(AV)

• Ostatní organizace

(O)

Rozdûlení projektÛ programu EUREKA s ãeskou úãastí
podle technologick˘ch oborÛ v letech 1995–2005 (%)
• Îivotní prostﬁedí

(ENV)

• Materiály

(MAT)

• Biotechnologie – lékaﬁství

(BIO)

• Doprava

(TRA)

• Robotika

(ROB)

• Informatika

(INF)

• Energetika

(ENE)

• Komunikace

(COM)

• Laser

(LAS)
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P¤ÍLOHA VIII.
Ochranné dokumenty AIP âR
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®

zapsaná v rejstﬁíku ÚPV
ã. 443442 ze 17. 7. 2007
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P¤ÍLOHA IX.
Vûdeckotechnické parky v âR
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Akreditované VTP dle stavu k 30. 6. 2007
 Akademicke a univerzitni centrum, Nove Hrady
 BIC Brno, Podnikatel. a inovaãní centrum, s.r.o., Brno
 BIC Ostrava, s.r.o., Ostrava
 BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen˘m, PlzeÀ
 CTTV – INOTEX, s.r.o., DvÛr Králové n.L.
 Podnikatelské a inovaãní centrum Most, Most
 Podnikatelsk˘ a inovaãní park Agritec, s.r.o., ·umperk
 Podnikatelsk˘ a inovaãní park H. Brod, s.r.o., HavlíãkÛv Brod
 Regionální inov. centrum Fr˘dek-Místek, s.r.o., Dobrá
 Stﬁedisko rozvoje IT OLLI, s.r.o., Brno – sever
 Technologick˘ inkubátor VUT v Brnû, s.r.o., Brno, U Vodárny 2
 Technologick˘ park Chomutov o.p.s., Chomutov
 Technologick˘ Park ¤eÏ, a.s., Husinec – ¤eÏ
 TIC âVUT Praha, Praha
 TﬁeboÀské inovaãní centrum (TIC), TﬁeboÀ
 Vûdecko – technologick˘ park Ostrava, a.s., Ostrava
 Vûdecko technologick˘ park Dakol, s.r.o., Petrovice u Karviné
 Vûdeckotechnick˘ park UP v Olomouci, Olomouc
 Vûdeckotechnick˘ park VZLÚ Praha, a.s., Praha
 Vedecko-technologick˘ park ÎIlina, Îilina
 VTP Agrien, s.r.o., âeské Budûjovice
 VTP Inovaãní technologické centrum – VÚK, a.s., Panenské BﬁeÏany
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Pﬁíklad akreditovaného VTP
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P¤ÍLOHA X.
Regionální inovaãní infrastruktura
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Regionální inovaãní infrastruktura
V souvislosti se zahájením ãinnosti krajÛ âR od 1. 1. 2001 vytváﬁejí regionální inovaãní infrastrukturu tyto subjekty v rámci Systému inovaãního podnikání v âR (inovaãní infrastruktura âR):
– regionální (krajské) orgány, regionální rozvojové agentury
– regionální zastoupení AIP âR a jejích ãlenÛ
– pracovi‰tû v˘zkumu a v˘voje
• vysoké ‰koly
• Akademie vûd âR
• v˘zkumné organizace a pracovi‰tû
• vûdeckov˘zkumná centra
• centra ‰piãkov˘ch technologií (konsorcia)
– vûdeckotechnické parky
– pracovi‰tû materiálového inÏen˘rství
– pracovi‰tû transferu technologií
– inovaãní firmy, podpora exportu
– prÛmyslové zóny
– klastry
– technologické platformy
– banky
– komory
– v˘chovnû vzdûlávací a rekvalifikaãní instituce
– poradenské organizace, technologické poradenství.
V souladu se závûry uskuteãnûn˘ch konferencí „Inovace a technologie
v rozvoji regionÛ“ v letech 2002–2007 v Brnû plní AIP âR metodickou a koordinaãní funkci pﬁi pﬁípravû Regionálních inovaãních strategií a pﬁi vytváﬁení regionální inovaãní infrastruktury.
Ke splnûní tûchto cílÛ je ustaven pracovní t˘m AIP âR „regiony“; v krajích pÛsobí odborné t˘my k inovaãnímu podnikání, vedené zástupci AIP âR
v krajích.
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P¤ÍLOHA XI.
âasopis Inovaãní podnikání
a transfer technologií
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Časopis vydává
Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR
ve spolupráci se svými členy
(registrace MK ČR č. MK 6359, ISSN 1210 4612)

Odborný časopis je určen pro účastníky inovačního procesu
– „vymyslet, vyrobit, prodat“
Na 40 stranách formátu A4 najdete
4x do roka články, náměty,
diskusní příspěvky, kontakty
a informace:

– Mezinárodní scéna – zahraniční
styky
– Představujeme se
– Činnost našich partnerů
– Legislativa pro oblast inovačního
podnikání
– Konference – semináře – veletrhy
– výstavy
– Literatura
– Cena Inovace roku
– Zkušenosti – diskuse

 Národní inovační politika a její
realizace, inovační infrastruktura,
inovační proces, galerie inovací
 inovační podnikání a transfer
technologií jako součást
hospodářské politiky včetně
informací ČR v rámci rámcových
programů EU, programu EUREKA
a programu KONTAKT

 příloha Transfer technologií:
– Klub inovačních firem AIP ČR
– EUREKA, příprava a průběh
projektů
– nabídky výrobků, technologií
a služeb
– Informace o programu KONTAKT,
poznatky
– Technologický profil ČR
– informace o domovských
stránkách

 aktuální informace:
AIP ČR, SVTP ČR, SPTT, ČSNMT,
ČSSI, FS ČVUT, RVS ČR, VUT
v Brně, AVO ČR, FSv ČVUT, ČZU,
ASI, AMAVET, VŠE, UK, VŠCHT,
ZČU, VŠB – TU, ČAOE, RINKCE
(Ruská federace), ČC IEE, ČSJ,
ČKVŘ, ČSVZ, Brücke-Osteuropa
e.V. (SRN), ČARA, TUL a SČPN
 pravidelné informace:
– Rada pro výzkum a vývoj
– Mezinárodní obchodní komora ČR
– Inženýrská akademie ČR
– Regiony

 Možnost inzerce: obálka (str. 2, 3, 4)
– 12.000 Kč; 1 strana A4 v příloze
Transfer technologií
– 6000 Kč; 1 strana v základní části
– 5000 Kč (při grafickém zpracování
návrhu příplatek 25 %). AIP ČR není
plátcem DPH.

Cena výtisku je 62 Kč, roční předplatné 248 Kč
Kontakt: Asociace inovačního podnikání ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
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