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Abstrakt 

Cílem diplomové práce „Inovativní metody při dosahování konkurenční výhody na trhu“ je zhodno-
tit podmínky pro vznik inovací v ČR s ohledem na současné státní programy a strategické doku-
menty pro podporu inovací v ČR a EU. Teoretická část práce se zaměřuje na definici základních 
pojmů dané problematiky a shrnuje aktuální poznatky. V rámci této části jsou popsány inovační 
procesy, druhy inovací a významné faktory, které mají vliv na vznik a formovaní inovací. Praktická 
část hodnotí pomocí analýzy a syntézy konkurenčního prostředí podmínky pro vznik inovací v ČR 
a státní programy pro podporu inovací v ČR současného programového období 2021-2027 v porov-
nání s výsledky minulého období 2014–2020. Práce obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení. 

Klíčová slova 
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gie, trh, veřejná správa, změny 
 
 
 
 
 

Abstract 

The aim of the diploma thesis " Innovative Methods in Achieving Competitive Advantage in the 
Market" is to evaluate the conditions for innovation in the Czech Republic with regard to current 
state programs and strategic documents to support innovation in the Czech Republic and the EU. 
The theoretical part of the thesis focuses on the definition of basic concepts of the issue and sum-
marizes current knowledge. This section describes the innovation processes, types of innovations 
and important factors that influence the emergence and formation of innovations. Practical part 
evaluates using analysis and synthesis of the competitive environment conditions for the emer-
gence of innovations in the Czech Republic and state programs to support innovation in the Czech 
Republic of the current programming period 2021-2027 in comparison with the results of the pre-
vious period 2014-2020. The work contains suggestions and recommendations for improvement. 

Key words 
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cess, strategy, market, public administration, changes   
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ÚVOD 

Inovace jsou v naší společnosti všudypřítomné. Díky jedné inovaci vznikají nové a z nich mohou 
vzniknout další. Inovace významně napomáhají rozvoji lidské společnosti a jsou základním staveb-
ním prvkem budoucího rozvoje celého moderního světa, včetně České republiky. 

Ačkoliv se člověk v celé své historii přirozeně snažil inovovat a často se mu to i dařilo (díky lidské 
vynalézavosti, kreativitě, jedinečnosti lidského myšlení jsme se dostali tam kde jsme dnes), často 
tyto nové vynálezy, inovace, byly náhodné, spíše neřízené a doba jejich rozšíření v minulosti se z na-
šeho dnešního pohledu může zdát pomalá.  

Od 18. století došlo k opakovaným změnám přístupu k inovacím. Lidé začali vědecky organizovat 
společnost a krátce na to i zkoumat a řídit inovace za účelem dosáhnutí maximálního užitku a získání 
výhody před ostatními. Výhody získané před konkurencí vedou k významnějšímu postavení v rámci 
společnosti a zpravidla i k většímu bohatství. Inovace nejsou jen ekonomickou záležitostí, i když 
ekonomický motiv, alespoň v dnešní společnosti, je stále dominantní a pravděpodobně zůstane 
i v budoucnu, pokud nepřijde zásadní celosvětová událost, změna, která by změnila náš způsob ži-
vota a principy hospodářského systému. Inovace jednoho podniku může být důležitou konkurenční 
výhodou na trhu, která mu v konkurenčním prostředí zajistí úspěch. 

Jiné než ekonomické změny a cíle jsou v dnešní době také velmi aktuální, podíváme-li se na cíle EU, 
vidíme, že politika inovací řeší i ekologické a sociální výzvy dnešní doby. Podobně se na tato témata 
zaměřuje Inovační strategie České republiky 2019–2030. 

Důležité pro společnost jsou tedy i inovace, pro jejichž realizaci není hlavní ekonomický motiv, 
ale vyšší kvalita života každého z nás. Aby však mohla jakákoliv inovace vzniknout, musí být tato 
možnost vzniku vůbec umožněna. Rozdílná prostředí, jeho bariéry i jeho příležitosti a další mnohé 
externí i interní faktory mají vliv na vznik, rozvoj či později zánik inovačního prostředí a inovace 
samotné.  

Právě prostředí pro inovace můžeme podporovat a ovlivnit tak celý proces. Celý proces vzniku ino-
vací můžeme organizovat, řídit i hodnotit. Jedním ze způsobů, jak podporovat inovační prostředí a 
podniky v jejich aktivitách spojených s inovacemi je politika státu. Evropská unie a Česká republika 
mají strategie zaměřené na podporu inovací, jež mohou pomoci podnikům se získáním konkurenční 
výhody na trhu. 
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1 INOVACE 

Ekonomický růst nastává pouze tehdy, pokud se podniky, tvořící tento ekonomický systém, neustále 
rozvíjí a produkují nové výstupy. V první polovině 20. století Josef Schumpeter přichází s myšlenkou, 
že ekonomický vývoj je založen na inovacích, které jsou hlavním impulsem ekonomického růstu. 
Ekonomický vývoj ovlviňují také i jiné faktory, například externí prostředí (radikální změny, 
revoluce), ekonomický růst (např. akumulace kapitálu, demografické změny). Podle Schumpetera 
jsou však právě inovace, realizované a iniciované zejména podnikateli, základním prvkem 
ekonomického vývoje tržních ekonomik. Díky vzniku inovací dochází k narušení současné 
rovnováhy, a to vede k nastolení nové rovnováhy s vyší úrovní. Schumpeter tento process nazývá 
kreativní destrukcí. Tyto změny v souhrnu mají dopady v širším kontextu na ekonomický systém a 
formují cyklický vývoj ekonomiky (Veber, 2016 cit. dle Liker, 2007, s. 77; Schumpeter 2012, s. 151–
154). 

Schumpeter podle Synka (2011, s. 156) „považoval za inovace pouze první uvedení na trh nového 
výrobku, suroviny, technologického postupu apod., tj. první materializaci určité myšlenky (invence). 
Všechny další výrobce nazval imitátory. Většina současných autorů od myšlenky tzv. Schumpeterovi 
triády (invence – inovace – imitace) ustupuje a za inovace považuje všechny případy, kdy je výrobek 
nový z hlediska jeho výrobce, resp. když je někým z jeho subjektivního hlediska za nový považován“. 

Peter Drucker (2012, s. 46–47) vidí Inovace jako nástroj podnikatelů, který vytváří nové zdroje. 
Inovace dává také zdrojům novou schopnost tvořit bohatství. Zdroj pro člověka má však význam 
pouze tehdy, pokud má pro něj využití a přiřadí mu ekonomickou hodnotu. Jako jeden z příkladů 
inovace uvádí Drucker školní učebnici, kterou jako jeden z prvních vytvořil Jan Ámos Komenský 
v polovině 17. století. Bez učebnice nemůže ani velmi dobrý učitel učit více než jedno či dvě děti 
současně. S učebnicí však i špatný učitel může něco naučit i 30 studentů. Inovace nemusí být jen 
technická, ani to nemusí být věc a zpravidla jedna nová inovace vede k inovaci druhé. Inovace 
sociální (například management, definice organizace) může mít větší dopad na společnost než 
technická inovace (telegraf). Cokoliv, co mění potenciál růstu bohatství již existujícího zdroje, tvoří 
inovace. 

OECD/Eurostat (2018, s. 20) nadruhou stranu definuje inovaci obecně jako “nový, nebo vylepšený 
produkt, nebo proces (nebo jejich kombinace), který se výrazně liší od předchozích produktů nebo 
procesů dané jednotky a byl zpřístupněn potenciálním uživatelům (produkt) nebo uveden do použí-
vání jednotkou (proces)”. 

V širším konextu definuje inovace Evropská komise (2010) „neexistuje jediná definice. Inovace, jak 
jsou popsány v plánu Unie inovací, však obecně znamenají změnu, která urychluje a zlepšuje 
způsob, jakým vymýšlíme, vyvíjíme, vyrábíme a zpřístupňujeme nové produkty, průmyslové procesy 
a služby. Změny, které vytvářejí více pracovních míst, zlepšují životy lidí a budují zelenější a lepší 
společnosti.“ 
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1.1 Potřeba inovací 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, potřeba inovovat vychází z chování podnikatelů, kteří jsou 
hnáni ekonomickými motivy. Jejich motivace vychází ze snahy o vyšší atraktivnost svých produktů, 
aby byli úspěšnější než konkurence a mohli dále růst. Tato tvrzení mimo jiné potvrzují i autoři níže. 

John P. Kotter (2015, s. 213.) popisuje potřebu změn, neboť „změny se dějí proto, aby bylo možné 
při stále nižších nákladech vytvářet stále lepší výrobky nebo služby uspokojující skutečné potřeby 
lidí“. 

Příkladem úspěšné inovace je společnost Amazon založená Jeffreym „Jeff“ Bezosem. Po celou dobu 
své existence se společnost orientuje na budoucnost a investování do nových technologií a oborů, 
které se jí mohou i nemusí vyplatit. Bezos zavedl ve své firmě strategii dlouhodobého horizontu, 
kdy činí často dlouhodobá rozhodnutí týkající se budoucích desetiletí. Dává svým zaměstnancům 
dostatečný prostor realizovat myšlenky, které původně vůbec nesouviseli s ekonomickou činností 
společnosti, ale později, díky úspěchu dané inovace, se mnohé z nich staly jedním z produktů, které 
dnes společnost úspěšně prodává a buduje na nich svoji budoucnost. Ačkoliv společnost měla ve 
své historii i mnoho neúspěšných projektů, poučila se z nich a nové zkušenosti využila jinde. Dlou-
hodobým horizontem se řídí i hlavní vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení, kterými se stali 
zejména zkušení zaměstnanci z jiných společností působících na trzích, na které se Amazon snažil 
proniknout. Jedním příkladem z mnoha může být společnost Amazon Web Services (AWS). 
Ta vznikla původně jako vlastní interní projekt Amazonu pro vytvoření cloudové služby pro sdílení 
počítačového výkonu k internímu vývoji stránky Amazon.com. Interní řešení bylo natolik úspěšné, 
že firma tuto službu nakonec začala nabízet i jiným firmám. AWS je dnes nejziskovějším oborem 
podnikání Amazonu, její služby využívají tisíce zákazníku, mezi nimi mimo jiné i Netflix, Airbnb i CIA. 
AWS uspěla i se zakázkami pro vládu USA, která je nyní významným klientem (Dumaine, 2021, 
s. 190–205). 

Jak popisuje ekonom Bob Grodon (Brynjolfsson et al., 2015, s. 189–213) před rokem 1750 nedochá-
zelo k téměř k žádnému hospodářskému růstu. S příchodem parního stroje, první průmyslové revo-
luce a na ni navazující druhé průmyslové revoluce došlo k dynamickému rozvoji hospodářství 
a růstu produktivity. Většina ekonomů se shoduje, že inovace mají zásadní vliv na růst a prosperitu. 
Právě druhá průmyslová revoluce byla klíčová, neboť byla založena na inovaci technologií (objev 
elektřiny, spalovacích motorů a vodovodu s kanalizací mezi lety 1870 a 1900). Některé z nich byly 
natolik významné, že se rozšířily do mnoha dalších oblastí lidské činnosti a urychlily ekonomický 
vývoj. Inovace s širokým přesahem a dopadem na lidskou společnost nazýváme univerzální techno-
logie (anglicky general purpose technologies, GPT). GPT můžeme poznat tak, že jsou velice rozšířené 
a vychází z nich další inovace. Do této kategorie spolu s elektřinou můžeme zahrnout například i in-
formační a komunikační technologie. GPT přináší zpočátku malý užitek a s postupným rozvojem 
dané technologie roste i ekonomický přínos. Ekonomický přínos se však později zase zmenšuje, po-
kud se zastaví zlepšování, rozvoj dané inovace. Grodon dále zmiňuje Paula Romera a Kary Mullis, 
kteří se domnívají, že k inovacím dochází rekombinací věcí, které již existují. Kdykoliv lidé kombinují 
zdroje a výsledkem je zvýšení jejich hodnot, vzniká inovace. Informační a komunikační technologie 
jsou založeny na rekombinaci myšlenek. Jako příklad můžeme uvést aplikaci Waze, která nám po-
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máhá cestovat rychleji. Waze je kombinací čidla polohy, přístroje k přenosu dat (mobilního tele-
fonu), GPS navigace a sociální sítě. Tým Waze nevytvořil žádnou z těchto technologií, avšak zkom-
binoval je novým způsobem. 

Vnitřní i vnější podnikatelské prostředí se neustále mění. Působí na něj několik klíčových vlivů (Vo-
dáček a Vodáčková, 2013, s. 171–172), které jsou vzájemně propojeny a vychází z propojených kom-
plexních vztahů organizací v rámci tržního prostředí. Důsledkem těchto měnících se vlivů v podni-
katelském prostředí je zvýšení informačních a znalostních nároků na podnikatelskou činnost, tedy 
zejména na lidské a technologické zdroje podniku. Mezi tyto klíčové vlivy patří: 

Přeměna „trhu dodavatele“ na „trh zákazníka“ – důraz je kladen na kvalitu a vylepšení produktů, 
procesů, zvýšení jejích inovační úrovně a také metriku, hodnocení prodávaných produktů. 

Růst intenzity a způsobu konkurenčního soupeření – Na trhu působí různé konkurenční síly napříč 
různými obory činností, které se projevují v dodavatelských řetězcích i v nabídkách produktů pro 
zákazníka. Běžný je vznik substitutů, které nahrazují jiný výrobek a zároveň mohou rychle měnit 
preference zákazníků. 

Narůstající tempo a nelineární změny v rozvojové dynamice sociálně-ekonomických procesů – 
jedná se o externí pozitivní i negativní změny mající vliv na organizaci i ekonomiku a nelze odhad-
nout jejich dopady. Mezi tyto změny patří například ekologické katastrofy, vojenské a sociální kon-
flikty a jiné krizové zlomy.  

Rozvoj globalizace trhu, makro i mikroekonomických integračních procesů – vytváří se hlubší hos-
podářské, politické vazby a spojení, které zvyšují spolupráci a rozvoj podniků, vlád, a to v rámci lo-
kálních i globálních trhů.  

Prudký rozvoj nových poznatků, aplikací vědy a techniky – rozvoj zejména nových materiálů, elek-
trotechniky, telekomunikací, počítačů a robotizace podporuje kvalitativní inovace v podnikatelské 
činnosti a vytváří informační společnost. 

1.2 Význam nových technologií pro podnik jako konkurenční vý-

hody na trhu 

V průběhu 19. a zejména 20. století (Drucker 2012, s. 29–33) si nové podniky vzešlé z úspěchů prů-
myslové revoluce začali uvědomovat význam technologií. Úspěšnými průkopníky v oblasti podniko-
vého vývoje technologií byly chemické společnosti a společnost Siemens, která se jako jedna z prv-
ních stala moderní organizací s výzkumnou laboratoří. Zejména po druhé světové válce se vý-
zkumné laboratoře rozšířily do mnoha významných oborů (například chemický, automobilový, elek-
trotechnický) po celém světě. Od druhé poloviny 20. století došlo také ke změně pohledu na šíření 
technologií, neboť do té doby společnost a podniky předpokládaly, že technologie pro jeden obor 
nemá praktické využití v jiném oboru. Z dnešního pohledu se technologie a inovace nevyvíjí para-
lelně a nový objev v jednom oboru může mít zásadní vliv na rozvoj jiného. Tento dynamický rozvoj 
technologií, zejména ve 20. letech, vedl k dalšímu rozmachu průmyslu, podniků a formování dneš-
ního tržního ekonomického systému. 
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Drucker (2012, s. 33) dále poznamenává, že „management dnes tudíž musí vycházet z premisy, že 
neexistuje žádná technologie, která by byla vlastní některému oboru, a že naopak všechny techno-
logie mohou, a velice pravděpodobně také budou, mít značný význam pro jakýkoli obor a mohou 
jakýkoliv obor ovlivnit“. 

Studie z roku 1999 poradenské společnosti Arthur D. Little na vzorku 338 největších amerických 
firem podle obratu Fortune 500 prokázala, že vysoce inovativní firmy mají pro akcionáře čtyřikrát 
větší návratnost než ty nejméně inovativní. Podobně pozitivní efekt inovativních firem prokázala 
studie v letech 2005 až 2012 společnosti A. T. Kearney, která potvrdila, že vítězové soutěže Best 
Innovator vykazují dlouhodobý růst svých akcií. Podniky, firmy, které se nedokážou změnám a tren-
dům na trhu přizpůsobit a nejsou schopny inovací, neuspějí. Inovovat dnes již není volbou, ale nut-
ností, neboť inovace mají vliv na všechny firmy. Firmy, které dostatečně nezareagují svými inova-
cemi na nové trendy společnosti, mohou rychle ztratit svoji dlouho budovanou pozici na trhu a ne-
gativně tak ovlivnit svůj budoucí vývoj. Jako příklad neúspěchu produktové inovace zmiňme in-
stantní fotoaparát společnosti Polaroid, který byl populární na přelomu 80. a 90. let 20. století. 
Společnost v pozdějších letech nedokázala navázat na nástup digitální fotografie a její interní tech-
nologický vývoj v porovnání s rychlejší konkurenci neuspěl (Novák 2017, s. 10–16). 

Příkladem úspěchu i neúspěchu využití inovace v podniku je společnost Nokia. V roce 1992 se stal 
novým CEO Jorma Ollila, který změnil strategii podniku, a společnost se zaměřila zcela na mobilní 
telekomunikace. Nokia očekávala rozvoj mobilních telekomunikací a zcela se na ně soustředila. Tato 
změna strategie měla pro Nokii významný přínos, neboť v roce 2004 měla klíčové postavení na glo-
bálním trhu. V roce 2004 již Nokia byla velmi aktivní na trhu s mobilními telefony a nabízela telefony 
s pokročilým fotoaparátem a multimediálními technologiemi. V roce 2007 uvedla společnost Apple 
svůj první mobilní telefon iPhone a krátce poté nastal náhlý rozvoj technologií chytrých telefonů 
(anglicky smartphone technologie). Následný dynamický rozvoj Nokia již ale neustála. Nástupem 
chytrých telefonů svoji pozici začala ztrácet oproti rychlejším konkurentům jako Apple a Google. 
Operační systémy chytrých telefonů Apple a Google se staly pro zákazníky atraktivnější a Nokia se 
svým zastaralejším operačním systémem nebyla schopna technologicky dohnat své konkurenty 
a začala na trhu s mobilními telefony ztrácet své postavení. V roce 2008 Nokia oznámila svým akci-
onářům odklon od mobilních telekomunikací směrem k internetu (Mazzarol, s. 111–112). 

Synek (2011, s. 156) k tomu podotýká následující: „Podnik snažící se udržet a upevnit si svoje posta-
vení na trhu musí realizovat vhodnou inovační politiku, která by mu umožnila dosáhnout výhodněj-
šího postavení v porovnání s konkurencí. Tato konkurenční výhoda může mít diferenciační charakter 
v podobě nabídky dokonalejších, popř. rozmanitějších výrobků, které lépe vyhovují potřebám a přá-
ním uživatelů, nebo může spočívat ve zlevňování a zproduktivňování používaných výrobních (tech-
nologických) postupů.“ 

Podobně se vyjadřuje i Zuzák (2012, s. 52–53), podle kterého jsou inovace součástí širšího strate-
gického mixu podniku, neboť podnik obvykle používá kombinaci různých metod, přístupů a činností 
k získání konkurenční výhody na trhu a posléze jejího dlouhodobého udržení. Dosažená konku-
renční výhoda pro podnik znamená vyšší zisk. 
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1.3 Členění inovací  

Jak vidíme výše, definic inovace lze v odborné literatuře najít mnoho, nicméně vždy mají společné 
prvky. Podobně je to i s členěním inovací. Inovace lze podle potřeby členit jak z pohledu věcného, 
tedy v jakých oblastech lidské činnosti se nimi setkáme, tak i z pohledu míry změny, tedy jaký dopad 
má daná inovace na určitý proces, společnost a jaká je intenzita této změny. Čím větší intenzita 
změny nastává, tím významnější inovace je a její dopad na společnost je vyšší.  

Zbigniew Pietrasiński dělí inovace (Franková, 2011, s. 172–173) podle stupně originality do dvou 
kategorií: 

 Inovace napodobovací – jedná se o uplatnění změn a novinek již vymyšlených nebo prak-
ticky vyzkoušených jinde.  

 Inovace originální – jde o realizaci zcela nové myšlenky a nápadů. 

Z věcného hlediska lze dle Synka (2011, s. 156) současné inovace členit na inovace produktové, pro-
cesní, marketingové a organizační: 

 Produktové inovace – jedná se o fyzický produkt nebo službu, která je zcela nová, případně 
představuje další zdokonalení předchozího produktu, služby. (např. zlepšení se projevuje 
v technických specifikacích, materiálech, charakteristice služby). Hlavním důvodem těchto 
inovací je uvedení nových produktu nebo náhrada produktů zastaralých, které pomohou 
organizaci k získání, zachovaní, nebo zvětšení tržního podílu. 

 Procesní inovace – tato inovace spočívá v zavedení nového či významném zlepšení součas-
ného postupu v rámci již existujícího výrobního procesu, optimalizaci dodavatelských me-
tod. Nový postup vede při produkci výrobků například k úsporám energetickým a materiá-
lovým. 

 Marketingová inovace – její hlavní podstatou je zavedení nových marketingových nástrojů 
nejen v oblasti vývoje designu produktu, ale i jeho propagace a podpory prodeje. Jako pří-
klad lze uvést změnu balení produktu. 

 Organizační inovace – může se jednat o změnu organizace práce s využitím nových metod 
práce a spolupráce v podniku v rámci změny interních i externích procesů podniku. 

Podobně Franková (2011, s. 173) rozlišuje inovace obsahového zaměření na následující typy: 

 inovace technologické; 
 inovace výrobkové; 
 inovace poskytování služeb; 
 inovace organizační (týkající se změn a novinek v organizaci a systémech řízení); 
 inovace manažerské (vztahují se ke změnám a novinkám v pracovní způsobilosti a doved-

nostech manažerů). 

Z pohledu charteru změny a míry dopadu změny člení František Valenta (Veber 2016, dle Valenta, 
1969, s. 84–85) inovace do devíti základních řádů: 
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Racionalizační inovace: 

1. Řád – změna kvanta – změna množství produkce, kapacit. 
2. Řád – intenzita – zvýšení intenzity stávajících zdrojů jejich optimalizací. 
3. Řád – reorganizace – změna organizačních struktur, jejich uspořádání. 
4. Řád – kvalitativní adaptace – změny provozních podmínek měnící současnou kapacitu, na-

příklad rozšířením výrobních operací a přizpůsobením některé části výrobních operací za 
účelem vyšší efektivnosti. 

Kvalitativní inovace: 

5. Řád – nová varianta – částečná změna produktu, jeho vzhledu, nebo funkcí (vyšší výkon). 
6. Řád – nová generace – změna všech významných funkcí při zachování stávající koncepce 

(chytrý mobilní telefon, není již jen telefon, ale má více funkcí). 
7. Řád – nový druh – změna konceptu při zachování stávajícího principu (zavedení tryskového 

stavu). 
8. Řád – nový rod – změna principu, na kterém je založen koncept, prvek provozního orga-

nismu. 

Radikální (převratná) inovace:  

9. Řád – nový kmen – zcela nový přístup vyvolaný vědeckým objevem (například nanotechno-
logie). 

Valenta s nimi dává do souvislosti i dva další řády které nejsou inovací, ale mohou v určitý okamžik 
nastat: 

-1. Řád – degenerační změny – jedná se neřízený proces degradace, není inovací (koroze, opo-
třebení bez údržby). 
0. Řád – regenerační změny – udržování funkčního stavu zabraňujícího degeneraci, bez vylep-

šení. 

OECD/Eurostat (2018, s. 70–74) definuje podle předmětu dva hlavní typy inovací, produktovou ino-
vaci a inovaci obchodních procesů.  

Produktová inovace je nový, nebo vylepšený produkt firmy a významně se odlišuje od jejího pů-
vodního stavu, může jí být jak zboží (hmotná věc), tak i služba (nehmotná věc). Jedná se o kom-
plexní, významnou změnu větší části charakteristik produktu, jeho funkcí, nebo změny jeho celko-
vého pojetí. Tato změna je často zapříčiněna záměrnou úpravou, novým designem určité části, nebo 
celého produktu, často s využitím nových technologií a znalostí, nebo novým využitím již součas-
ných technologií a znalostí, případně jejich vzájemnou kombinací. Ty mohou vést například ke zlep-
šení technických vlastností produktu nebo k vylepšení uživatelského rozhraní. Inovace sama o sobě 
nemusí vytvářet tržby, ale inovace musí být v praxi využitelná a její přínos zpřístupněn potenciálním 
uživatelům. V poslední době s nástupem digitálních produktů se často setkáváme s hybridními pro-
duktovými inovacemi, které jsou zároveň zbožím tak i službou (například digitální produkty, filmy, 
knihy a jiné). 

Inovace obchodních procesů je nový nebo vylepšený proces firmy pro jednu nebo více jejích orga-
nizačních částí (například logistika, marketing, IT služby) a významně se odlišuje od jejího původního 
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stavu. Obchodní procesy mohou být chápány v širším pojmu jako jakákoliv činnost vedoucí k opti-
malizaci činností firmy za účelem dosáhnutí vyšší účinnosti, efektivity, spolehlivosti (například zave-
dení online objednávkového systému). Nové i vylepšené obchodní procesy jsou realizovány s ohle-
dem na obchodní strategie a cíle firmy s jasně definovanými ekonomickými motivy. Hlavním nebo 
vedlejším účelem inovativních procesů je zlepšení služeb. Obchodní procesy lze považovat za 
službu, kdy je zákazníkem samotná firma (interní procesy), nebo také mohou být procesy z exter-
ních zdrojů (externí dodavatelé). Zavedení inovativních procesů je spojeno s využitím podpůrných 
digitálních technologií a zahrnuje plánovaní, které může vyžadovat i delší realizaci při implementaci 
procesu – příkladem může být vývoj a testování (OECD/Eurostat 2018, s. 70–74). 

1.4 Současnost a inovace 

Následující podkapitola představuje pouze výběr, a to z důvodu limitování rozsahem a zaměřením 
této práce, ze současné problematiky odborné literatury zabývající se výzkumem inovací. 

Současné podnikatelské prostředí (Cubero et al., 2021) je technologicky orientované a velmi dyna-
mické. Firmy se proto nemohou zaměřovat pouze na inkrementální inovace (pokračují v dominanci 
u zavedených dobře fungujících společnostech ve svém oboru), ale i na převratné inovace (anglicky 
disruptive innovations). Pokud firmy chtějí být dlouhodobě konkurenceschopné, musí se zaměřit 
i na převratné inovace. V současné době panuje široký koncensus, že převratné inovace uvedení na 
trh mají kritickou hodnotu pro firmy. Ačkoliv dnešní době neexistuje jednotná definice a obsahový 
rámce převratné inovace, jejich znakem je změna výrazně měnící celý trh, nebo vytváří zcela nový 
a mění tak chování konkurence, zákazníků i chování samotné firmy. 

Ve svém výzkumu Hermundsdottir et al. (2021) hodnotili, zda udržitelné inovace (inovace zahrnující 
nejen ekonomické, ale i společenské a enviromentální oblasti) mají pozitivní efekt na konkurence-
schopnost firmy, a to navzdory dodatečným nákladům spojeným s povahou udržitelné inovace. Vý-
sledek udržitelné inovace může být rozdělen například na tvorbu hodnoty, snížení nákladů a nefi-
nanční aktiva. Změna k udržitelnosti přichází s obchodními příležitostmi, které jsou tak tak vý-
znamné, že převažují nad náklady s nimi spojenými. Otázkou tak není, zda udržitelné inovace mají 
smysl, ale jak dosáhnout společensky udržitelné inovace v ekonomicky proveditelných podmínkách 
pro danou firmu. Z přehledu odborné literatury je také zřejmé, že udržitelné inovace jsou široce 
interpretovány, což může být limitujícím faktorem pro další výzkum v této oblasti. 

Odborný časopis The Innovation (Editorial, 2022) shrnuje rok 2021 z pohledu inovací a zmiňuje, že 
technologie a inovace měly klíčovou roli při řešení současných problémů. Mezi hlavní objevy a vě-
decké události roku 2021 patřilo:  

 Boj proti COVID-19 – vývoj nových vakcín a intenzivní výzkum samotného viru.  

 Tři sondy vyslané k Marsu – (USA, Čína a Spojené arabské emiráty) s cílem dalšího průzkumu 
planet. 

 Řešení klimatických změn – pokračující výzkum v oblastech energetické účinnosti, širšího 
využití obnovitelné energie a inovativní cesty k uhlíkové neutralitě. 
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 Předpovídání struktur proteinů – britská společnost DeepMind vytvořila software řízený 
umělou inteligencí, který dokáže řešit a předvídat přesnou strukturu proteinů z jejich ami-
nokyselinových sekvencí. Umělá inteligence tak přináší revoluci na poli medicíny a objevo-
vání léků. 

 Přeměna odpadu ve zdroje – čínští vědci objevili metodu, jak uměle přeměňovat oxid uhli-
čitý, typický skleníkový plyn, na škrob, a to až 8x efektivněji, něž dokáže příroda. Tento objev 
nabízí možnost širokého využití v potravinářské velkovýrobě.  

 Mezi další klíčové objevy patří například průlomy ve výzkumu jaderné fúze, zkoumání ves-
míru a neurálního rozhraní propojujícího lidský mozek s počítačem. 

Výše uvedené oblasti výzkumu představují v současnosti jen zlomek oblastí lidského pokroku, které 
jsou poháněny inovacemi. Pokud se podíváme pouze na vývoj počtu technologických patentů za-
psaných u Světové organizace duševního vlastnictví, vidíme, že v roce 2000 bylo uděleno celosvě-
tově 517 600 patentů, v roce 2018 pak již 1 422 800 patentů, tj. 63,6 % více (Jemala, 2021). 

Význam inovací a nových technologií, přechod k digitální ekonomice a změny týkající se průmyslu 
4.0 si uvědomují jak zástupci soukromé sféry, tak i české vlády. Právě vhodná transformace směrem 
k těmto výzvám a efektivní a účelné zavedení těchto nových technologií bude mít v budoucích le-
tech klíčovou roli v konkurenceschopnosti českých firem i České republiky jako takové (RVVI, 2019; 
Hospodářská komora ČR, 2022).  
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2 INOVAČNÍ PROCES 

Drucker (2012, s. 84–85) vidí obecně jako hlavní impuls k inovačnímu procesu hledání nových změn. 
Tyto změny jsou pro organizaci příležitostí. Organizace by se měla chovat tak, aby tyto inovace řešila 
systematicky a dané změny sama hledala. Hledání příležitostí a jejich identifikace by měla být dle 
Druckera součástí práce každé organizace a tyto oblasti nazývá „okénka příležitostí“: 

 vlastní nečekané úspěchy i neúspěchy organizace, ale také i jejích konkurentů; 
 rozporuplné jevy v procesech (výrobních, distribučních), nebo chování zákazníků; 
 potřeby procesů; 
 změny oborových a tržních struktur; 
 změny demografických faktorů; 
 změny významů a pojetí; 
 nové znalosti. 

Motivaci podporovat vznik inovací mají zejména podniky, firmy, neboť ty mají za cíl vytvářet zisk. 
Aby toho dosáhly musí se neustále přizpůsobovat tržnímu prostředí a být konkurenceschopnými 
vytvářením nových myšlenek a změn vedoucích k vyšší atraktivnosti svých produktů. Tyto organi-
zace musí být na inovační změny připraveny, považovat je za pozitivní a vidět je jako příležitosti 
k dalšímu rozvoji zaměstnanců i samotné organizace. Změny by měly být řízené a pro úspěch firmy 
je klíčová tvořivost jejích zaměstnanců, kteří musí chápat důvody a dopady nových změn. Úspěšná 
změna musí být organizovaná, kvalitně řízená manažerem, neboť změny působí zátěžově na orga-
nizaci a její zaměstnance. Při nepochopení šíření změn a špatné organizaci práce může docházet 
k negativním efektům, které by mohly vést až k nerealizovatelnosti dané inovace (Mikuláštík, 2010, 
s. 164–165). 

2.1 Vznik inovací 

Inovační proces zpravidla nastává s nějakým impulsem, myšlenkou, která je zpravidla záměrná. Au-
toři níže se shodují, že inovace vzniká lidskou činností, kde významnou roli zastává lidská kreativita. 

Inovací není pouze nová myšlenka nebo vynález, její součástí je i její samotná implementaci (inovace 
mají ekonomické, sociální dopady), tedy její skutečné využití v praxi a její dostupnost pro její uživa-
tele (jednotlivci, firmy, organizace). Inovace se nevyskytuje pouze v podnikatelské sektoru, ale ve 
všech odvětvích hospodářství. Schumpeter představil koncept „kreativní destrukce“, kdy nové eko-
nomické aktivity narušují stávající a vytvářejí nové způsoby výroby zboží, nové služby, případně 
zcela nová průmyslová odvětví (OECD/Eurostat, 2018, s. 44–45). 

Roy Rothwell (1994) rozdělil historii vývoje modelů inovačního procesu do pěti generací. Každá ge-
nerace vychází z postupného historického vývoje, kdy se firmy adaptovali na měnící se technolo-
gické a společenské změny. Tyto změny postupně vedly společnosti k organizačním změnám, vyšší 
integraci a spolupráci. Tyto změny vedly k vyšší flexibilitě vývoje, rychlosti a účinnost činností firem. 

Poslední inovaci 5. generace chápe jako komplexní proces (paralelní, integrovaný), ve kterém se 
sama mění technologie technologických změn, které vyžadují vysokou míru integrace a intenzivní 
využití IT technologií.  
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Podle Synka (2011, s. 157–158) se nejčastěji setkáme se dvěma druhy inovací vyjadřujících kvalita-
tivní stránku inovačního procesu. Prvním jsou inkrementální (evoluční) inovace, vznikají postup-
ným zdokonalováním výrobků, technologických a správních procesů. U těchto inovací není zpravidla 
zapotřebí vysokých investic a riziko spojené s jejich realizací je malé (například snížení nákladů vý-
roby, zvýšení produktivity). Druhým typem jsou inovace převratné (revoluční, diskontinuální), 
které jsou spojené s vysokým náklady a vysokým rizikem. Tyto inovace jsou mnohem náročnější na 
realizaci a implementaci, neboť se výrazně mění požadavky na dodavatele, pracovní sílu i odběra-
tele. Včasnou realizací převratné inovace může společnost získat konkurenční výhodu a monopol 
technické úrovně napomáhající vyšší rentabilitě podniku. 

Inovace vznikají podle Vebera (2016, s. 94–95) jako následek tvůrčího procesu, kombinací nových 
myšlenek s využitím kreativity, kombinací nápadů na vytvoření něčeho nového, co znamená posun 
k vyšší výkonnosti a produktivitě. Vznikají pouze tehdy, pokud existují určité kreativní předpoklady 
(kvalitní vzdělávací systém, věda a výzkum, kreativní průmysl) a určité prostředí, ekonomický, tržní 
systém, který neustále vyžaduje nové produkty a služby. Důležitým faktorem jejich uplatnění je i fle-
xibilita. Pokud je inovace uplatněna pozdě, je možné, že neubude úspěšná, nebo bude nahrazena 
jinou, podobně zaměřenou. 

Drucker ke vzniku inovací poznamenává důležitost kontinuity změn a připravenosti zaměstnanců 
a managementu na změny. „V každé organizaci, která chce úspěšně plnit roli lídra změn, musí platit 
jednoznačné pravidlo, že nebude docházet k žádným překvapením. Kontinuita je především po-
třebná v oblasti základních principů organizace: jejího poslání, jejích hodnot, její definice výkonnosti 
a výsledků.“ (Drucker 2012, s. 90–91).  

Vedle Rothwella popisuje vznik inovací několik dalších teorií, mezi něž patří například Rothwell Di-
ffusion theory (Rogers, 1962) – šíření inovací v sociálním systému, postupné osvojení, Evolutionary 
theories (Nelson and Winter, 1982) – inovace proces závislý na cestě. Řetězový model (Kline and 
Rosenberg, 1986) a teorie inovačních systémů (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993) po-
tvrzují, že inovace jsou nelineární, postupné komplexní procesy, které zahrnují potřebu mnoha in-
terakcí, potřebných znalostí z více vstupů a průběžné řešení problémů (OECD/Eurostat, 2018, s. 45). 

2.2 Řízení inovací 

Podle Druckera (2012, s. 76–83) se inovační organizace může stát lídrem změn, pokud dodržuje 
určité zásady a má dostatečné personální zabezpečení. Základní zásadou je opouštění toho, co již 
není přínosné. Pokud klíčoví lidé nejsou těmto změnám nakloněni, nelze je realizovat, neboť sa-
motná změna je náročná (na zdroje i čas). Zejména vynakládaní zdrojů organizace na činnosti, které 
již nepřináší požadované výstupy, a nejsou proto pro organizaci přínosné, na rozdíl od nových čin-
ností, vytváří bariéru vzniku nových změn, neboť zdroje organizace jsou omezené. Proaktivní pří-
stup, snaha dělat něco jinak a hledat nové inovace jsou klíčové, organizace musí cílit na tyto změny 
a řídit se zásadou: minimalizovat vše neproduktivní v organizaci. Změny je důležité vyzkoušet, na-
příklad realizovat pilotní test, jak budeme postupovat v dané situaci, vyzkoušet si to v menším mě-
řítku. Při změně našich služeb a výrobků je klíčové pokládat si důležité otázky jako „Kdybychom 
začínali nyní s tímto výrobkem dělali bychom to stejně?“, a to nejen v oblastech, kde se nám reali-
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zace nových myšlenek povedla, ale i tam, kde nebyla úspěšná. Lídr změn se řídí také zásadou orga-
nizovaného zdokonalování (Kaizen) externích i interních aktivit podniku (například výrobní procesy, 
školení a rozvoj lidí, marketing). Dalším principem, kterým se lídr řídí, je zužitkování úspěchu. Vyu-
žitím reportingu můžeme identifikovat problémy, ale měli bychom stejnou pozornost věnovat i vý-
sledkům. Lídr změn minimalizuje problémy a soustředí se na příležitosti, které se snaží maximalizo-
vat. Jako příklad můžeme uvést společnost Sony, která jako příležitost k úspěšné změně využila již 
svůj předchozí úspěch a dále ho rozpracovala do několika produktů. Z jednoho úspěšného produktu 
(magnetofonu), vytvořila další produkty. Díky návaznosti jednotlivých úspěchů minimalizovala ri-
ziko škod v případě neúspěchu produktu. 

Manažeři by měli chápat inovace jako proces, který lze identifikovat, řídit a dále rozvíjet. Adair podle 
Frankové (2011, s. 173–174) v následující tabulce popisuje tři hlavní fáze inovačního procesu. 

Tabulka 1 Hlavní fáze inovačního procesu podle Adaira 

Fáze inovačního procesu Účinné postupy 

Produkování myšlenek 
Zapojení jednotlivců i týmů do procesu produkování myšlenek, je-
hož smyslem je zlepšování stávajících produktů (služeb) a vytváření 
nových. 

Sběr myšlenek Zapojení týmů do sběru, prověřování a hodnocení myšlenek. 
Rozvíjení a implemento-
vání finálních myšlenek 

Zapojení týmů do vylepšovaní a rozvíjení myšlenky, dokud organi-
zace nezíská první odezvy od spokojených zákazníků. 

Zdroj: Franková (2011, s. 174) 

2.2.1 Transformace organizační kultury k podpoře kreativity a inovací 

Kotter (2015, s. 201–213) očekává, že tempo změn v podnikatelském světě nebude zpomalovat, 
proto podniky, které budou vycházet svou organizací a strukturou z podniků dvacátého století (tra-
diční), nebudou schopny konkurovat jiným podnikům, které se změnám na trhu přizpůsobí lépe 
(označuje jako podniky jednadvacátého století). Podniky jednadvacátého století se změnám přizpů-
sobí lépe, dokonce mohou změny samy a lépe vytvářet v rámci svých inovačních projektů. Hlavní 
rozdíly mezi podnikem dvacátého a jednadvacátého století shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 2 Srovnání organizace dvacátého a jednadvacátého století 

Organizace dvacátého století Organizace jednadvacátého století 
Struktura Struktura 

Byrokratická Nebyrokratická, s menším počtem pravidel 
i zaměstnanců 

Mnohoúrovňová Pouze několik málo úrovní 
Předpoklad – vrcholový management se věnuje 
řízení 

Vrcholový management se věnuje vedení, ří-
zení je úkolem zaměstnanců na nižších úrovní 

Charakterizovaná pravidly a postupy, které vy-
tvářejí mnoho složitých vazeb 

Charakterizovaná pravidly a postupy, které vy-
tvářejí minimum vnitřních vzájemných vazeb 
vyplývajících z potřeby dobře sloužit zákazní-
kovi 
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Systémy Systémy 
Jen málo informačních systémů sledujících vý-
konnost 

Řada informačních systémů sledujících výkon-
nost, především zákaznická data 

Omezená distribuce o výsledcích  Široká distribuce informací o výsledcích 
Manažerský výcvik a podpůrné systémy slouží 
pouze vedoucím pracovníkům 

Manažerský výcvik a podpůrné systémy pří-
stupné řadě lidí 

Kultura Kultura 
Zaměřená ven Zaměřená dovnitř 
Centralizovaná Posilující individuální pravomoci 
Pomalé rozhodování Rychlé rozhodovací procesy 
Politická Otevřená a přímá 
Vyhýbající se rizikům  Přístupnější riskantním krokům 

Zdroj: Kotter (2015, s. 214), vlastní zpracování 

Franková (Franková 2011, s. 193) k transformaci organizační kultury směrem k podpoře kreativity 
a inovací dodává, že manažeři musí vědomě utvářet organizační kulturu nakloněnou změnám, a vy-
tvářet tak pro-kreativní a pro-inovativní sociálně-psychologickou atmosféru organizace. Součástí 
změny této atmosféry vyvolené vedením je změna předpokladů, hodnot a norem chování. Sdílení 
společných hodnot vedením i podřízenými podporuje kreativitu, inovace a vytvářejících tak prostor 
pro iniciativu, kreativitu a hledání změn. 

2.2.2 Inovační strategie 

Z pohledu dynamiky lze inovace dělit na kontinuální (inkrementální) a diskontinuální (průlomové či 
postupné). Při definování inovační strategie je podstatné brát v úvahu situaci a úroveň vyspělosti 
firny, čeho chce firma dosáhnout a jaký typ inovace chce realizovat. Inovační strategie je plán bu-
doucnosti, tj. co chce firma opravdu získat, zda to bude nový vývoj produktu, udržení zaměstnanců, 
rozšíření tržního podílu, nebo zcela něco jiného. Rizikem úspěšné inovace je pak prodloužení vývoje 
produktu, realizace dané projektu a růst nákladů. Inovace sama o sobě nemusí být úspěšná, pokud 
ji dále v čase nerozvíjíme řadou inkrementálních vylepšení. Pro vznik je zásadní existence inovač-
ního prostředí. Firmy se v rámci tvorby inovační strategie musí rozhodnout, jaký podnikatelský mo-
del zvolí, jak intenzivně se dané problematice budou věnovat s ohledem na oblasti svého zájmu. 
Dále je důležité určit si postupy, používané technologie a plánovat v čase, jak lze danou inovaci dále 
může rozvíjet (Fotr et al., 2020 cit dle Tidd, Bessant a Pavitt, 2007; Pisano, 2015, s. 1509–1514). 

Matice na obrázku 1, kterou navrhnul Gary P. Pisano, ukazuje, nakolik je potencionální inovace 
v souladu s podnikatelským modelem a zároveň, jaká míra technické schopnosti společnosti může 
pomoci k úspěšné inovaci. Podnikatelský model (Fotr et al., 2020 cit dle Špaček, Vacík, 2016; Os-
terwalder, Pigneur 2010, s. 496–504) je nástrojem podporujícím strategické plánování interních ak-
tivit firmy a rozvíjejících potenciál firmy na základě jejích strategických priorit. Je nástrojem pro 
zajištění tvorby hodnoty v podniku a vychází z vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Velice rozšířený 
a v praxi používaný je Business Model Canvas. Pokud podnik prochází významnou organizační (akvi-
zice apod.) nebo strategickou změnou, musí vytvořit nový podnikatelský model. 
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Obrázek 1 Mapa inovačního prostředí navržená Garym P. Pisano 
Zdroj: Fotr et al., 2020 

Kadeřábková (2015, s. 57–67) tvrdí, že proces inovace závisí na mnoha faktorech, a to jak externích 
(například očekávání zákazníka, časové možnosti), tak interních (například zaměstnanci a jejich 
vztahy, přístup managementu, styl řízení organizace). Současná doba a potřeby společnosti vyžadují 
neustále změny, nové produkty. Uspokojení těchto potřeb vyžaduje soustavné inovace, jichž je 
možné dosáhnout za předpokladu, že je na ně organizace připravena. Management soustavné ino-
vace je založen na lidské tvořivosti a otevřených vztazích. Klade důraz na dynamičnost kapacit pro 
využití příležitostí a udržení konkurenceschopnosti organizace. Proces inovace je systémový efekt 
založený na interakcích organizace se svými částmi i celým sociálním systémem. Principy soustavné 
inovace jsou uvedeny na obrázku 2. Příkladem soustavné inovace je tzv. radikální management, 
který Steve Denning definuje jako dynamické řízení a soustavné změny vedoucí k nejvýznamněj-
šímu cíli firmy – uspokojení zákazníka. 

 
Obrázek 2 Principy managmentu a soustavné inovace  
Zdroj: Kadeřábková, 2015, s. 59 

Freeman a Soethe (1997, s. 266-284) klasifikují inovační strategie na základě charakteristik firem 
jako jsou chování firmy na trhu, její míra pasivity a napodobování. 

1. Ofenzivní strategie – je navržena tak aby firma dosáhla technických a tržních výhod před 
konkurencí zavedením nových produktů. Firma svoji strategii zakládá na intenzivním vý-
zkumu a vývoji vedoucím k technologické či jiné výhodě organizace.  

2. Defenzivní strategie – firmy, které nemohou riskovat, menší firmy a firmy, které jsou limi-
továny podmínkami a prostředím volí defenzivní strategii, která je se vyznačuje tím, že 
firma nedosahuje inovace jako první a nezískává tak strategickou výhodu. Tyto firmy tedy 
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stále inovují, ale jsou limitovány a jejich výsledky se zpravidla dostaví později než výsledky 
jejich konkurence.  

3. Strategie závislosti – strategie vychází z činností vytvářejících kopie úspěšných produktů 
a je často založená na prodeji technologií a licencí. 

2.3 Modely inovačního procesu 

Podle Žižlavského (2011) je jedním z nevýznamnějších autorů Rothwell, který se zabýval analýzou 
vývoje inovačních procesů. Tyto procesy rozdělil do pěti inovačních generací. Jednotlivé novější ge-
nerace však nenahrazují zcela ty přechozí, neboť v praxi se mohou doplňovat. Někdy také mohou 
být využity i předchozí generace, a to v závislosti na vnímaní inovačního procesu a průmyslovém 
odvětví, ve které je vybraný model aplikován. Žižlavský tyto modely shrnuje v tabulce 3. 

Zdroj: Žižlavský, 2011 

Žižlavský (2011) k modelům inovací dále dodává, že přechod od lineárních modelů inovací k prová-
zaným a dnešním síťovým modelům zvyšuje spolupráci mezi podniky, které si zároveň zlepšují svoji 
konkurenční pozici. Pro podniky jsou důležité partnerství s dodavateli, zákazníky, ale i s konkurencí. 
Velké firmy jako Apple, IBM, GE a další se v současnosti zaměřují na znalostní, informační a inova-
tivní charakter procesů, kdy je při vývoji důležitá otevřená spolupráce s externími partnery, tj. s 
jinými podniky, zákazníky a výzkumnými subjekty či vysokými školami.  
  

Tabulka 3 Vývoj pojetí inovačních modelů 
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3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INOVAČNÍ PROCESY A 

JEJICH ÚSPĚCH 

Vodáček a Vodáčková (2013, s. 276–277) shrnují na základě syntézy z řad zkoumaných studií dopo-
ručení, jak zvýšit úspěšnost inovačních aktivit: 

 Inovace vyšších řádů a jejich struktury mají být součástí podnikatelské strategie včetně ak-
tivního plánu realizace.  

 Inovační strategie definuje na základě vlastních zdrojů a časového plánu promyšlenou 
a hospodárnou realizaci inovačních procesů. 

 Vhodně zvolená organizace a řízení zaměstnanců s ohledem na minimalizaci byrokracie (na-
příklad decentralizované metody řízení, pružné struktury a týmová práce). 

 Integrované řízení inovací od identifikace inovačních podmětů až k realizaci těch, které jsou 
efektivně využitelné. 

 Nutnost ochrany důležitých informačních zdrojů a záměrů souvisejících s využitím inovací. 

 Spolupráce organizace s potencionálním zákazníkem, včetně testování inovace, při vývoji 
výrobkových inovací. 

 Rozvoj vnitřní podnikatelské činnosti jako zdroje inovačního potenciálu. 

 Vhodné personální zajištění (odborníci a vedoucí), kteří jsou motivovaní na výsledky ino-
vační aktivity. 

 Pružné, neformální vedení pro tvůrčí pracovníky a kreativní prostředí, motivování zaměst-
nanců a atraktivní benefity. 

 Vytvářet podmínky pro akceptování sociálně-ekonomických dopadů inovační politiky a re-
dukovat odpor ke změnám, které mohou vyvolat. 

Pro úspěch firem jsou důležité významné vynálezy a inovace, které jim pomáhají v jejich růstu. Tech-
nologický rozvoj je jedním z klíčových úspěchů firem, a proto firmy činí strategická rozhodnutí za 
účelem získání konkurenčních výhod. Do rozhodování firem v oblasti technologií a inovací zasahuje 
i veřejná správa (přímo či nepřímo), neboť vytvářením pravidel ovlivňuje fungování ekonomiky da-
ného státu. Veřejná správa tak svojí činností vytvářet pro podniky příležitosti, ale i hrozby (Keřkov-
ský a Vykypěl, 2006, s. 46–47). 

3.1 Kreativita a inovace v hospodářské soutěži 

Kreativita a inovace jsou procesy, které rozhodují o úspěchu organizace, neboť vývoj nového a další 
rozvoj produktů, jejich diverzifikace, vyžaduje určitý stupeň inovace. Rozšíření různých nástrojů ří-
zení (například Total Quality Management, benchmarking, Plochá organizace) a dosažení vyšší efek-
tivity je odpovědí na požadavky stále dynamičtějších trhů a vysokou míru konkurence. Schopnost 
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organizace tvořit a učit se něco nové je důležitou udržitelnou konkurenční výhodou, která napo-
máhá organizaci v nových kreativních a inovačních procesech. Tyto nové úspěšné procesy vedou ke 
konkurenčním výhodám (Franková 2011, cit. dle Roffe, 1999, Hamel a Prahalad, 1989, s. 173–174). 

Mikuláštík (2010, s. 190–191) uvádí, že organizace je závislá na zaměstnancích, neboť ti ovlivňují, 
co se v organizaci děje a mohou její tvůrčí potenciál dále rozvíjet a napomáhat tak vzniku inovací. 
Na druhou stranu mohou vytvářet bariéry tvůrčím procesům. Vliv na tvořivost a chování zaměst-
nanců má však i prostředí organizace, tj. jak se v ní zaměstnanci cítí. Pokud organizace nepodporuje 
podmínky pro tvořivost, limituje tím své tvůrčí zaměstnance. Je zde tedy oboustranná závislost mezi 
organizací a zaměstnanci. Inovace a tvořivost jsou záležitostmi nejen ekonomickými, ale i organi-
začními. 

3.2 Bariéry inovačního procesu 

Kotter (2015, s. 19-35) definuje osm chyb, které představují překážku v prosazování nových iniciativ 
a organizace by se jim měly vyhnout nebo je alespoň minimalizovat: 

Přílišné sebeuspokojení a arogance – změna musí být zaměstnanci a spolupracovníky přijímaná 
a pochopena. Odpor ke změnám a nevole k jejich prosazení jsou největší barierou. 

Neschopnost vytvořit dostatečně silnou koalici osobností, která by změny prosadila – změna musí 
mít dostatečnou podporu od zaměstnanců i od vrcholové managementu. 

Podcenění síly vize – jasná, realizovatelná a pochopitelná vize, jejíž pochopení hraje v procesu efek-
tivních změn klíčovou roli. 

Nedostatečná komunikace vize a důležitost komunikace – komunikace vize v organizaci a vytvo-
ření víru ve vizi prostřednictvím verbální komunikace (atraktivnost změn) i činy (chování význam-
ných představitelů). 

Dovolit překážkám zablokovat novou vizi – změny jsou spojeny s překážkami, které lidé vnímají 
negativně. Je důležité měnit vnímaní těchto překážek a eliminovat je nebo změnit pohled na ně.  

Neschopnost vytvářet krátkodobá vítězství – abychom dosáhli velké změny, musíme aktivně do-
sahovat dílčích cílů. Realizace dílčích cílů vede k zvýšení úspěšnosti definovaných cílů a pomáhá udr-
žovat motivaci zaměstnanců.  

Příliš časné vyhlášení vítězství – proces změn vyžaduje dostatek času jak na svůj průběh, tak i do-
končení. Pokud je proces ukončen předčasně, může dojít k návratu do přechozího stavu. 

Zanedbání potřeby pevného zakotvení změn ve firemní kultuře – důležitost vytvoření firemní kul-
tury a hodnot, které na změny nahlíží pozitivně. Důležitost firemní kultury a jednání vedení v sou-
ladu s ní napomáhají zaměstnancům podniku pochopit transformační proces jako trvalý, nezbytný 
a přirozený. 

Každá z těchto chyb může mít závažné následky na celý proces transformace. Zpomalení plánova-
ných změn může poté podniku znemožnit nabízet produkty, které zákazníci očekávají, za ceny, které 
akceptují. Výše uvedené chyby pak mohou mít vliv na špatnou implementaci nových strategií, akvi-
zice a jejich očekávané synergie, proces reengineeringu, omezení nákladů a programy zvyšování 
jakosti.  
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3.3 Organizace a lidé 

Jedním z dalších klíčových faktorů, která je zmiňován všemi výše citovanými autory je literaturou je 
význam lidí v organizaci a jejích přístup ke změnám. 

V informační, resp. znalostní společnosti jsou procesy „učení se“ v organizaci hlavní silou vytváření 
dlouhodobé konkurenční výhody. Pracovníci organizace jsou nositeli a realizátory procesů učení se 
a je klíčové, aby rozvoj personálních podmínek a spolupráce v organizaci vedl k propojení spokoje-
nosti spolupracovníků a organizační kultury. Rozvoj personálních podmínek je vhodné realizovat 
pomocí personální strategie, která by také měla vytvářet podmínky pro spokojenost klíčových spo-
lupracovníků. V rámci procesu učení se v organizaci je důležitá i role vedoucích pracovníků, kde 
přednost dostává tvůrčí vedení spolupracovníků („leadership“) oproti tradičnímu autoritativnímu 
způsobu vedení lidí („managementship“). Tvůrčí vedoucí se vyznačuje zejména méně formálním 
přístupem a snahou o tvůrčí vedení spolupracovníků (Vodáček a Vodáčková, 2013, s. 246–247). 

K tomu Kotter (2015, s. 212) podobně dodává, že klíčovým faktorem pro vytvoření vhodného pro-
středí pro změny je přizpůsobivá podniková kultura (tvoří ji zaměstnanci i vedení podniku), která je 
nakloněna změnám a v případě potřeby je jim schopna se efektivně přizpůsobit. Přizpůsobením je 
zde myšlena změna chování, myšlení a organizace práce, které stojí v cestě těmto novým změnám. 
Lidé jednající v souladu s přizpůsobivou kultura podniku ke změnám budou jednodušeji zavádět 
změny vedoucí k získání konkurenčních výhod. 

3.4 Řízená změna, jako cesta k inovacím 

Řízené změny v organizaci jsou dalším faktorem ovlivňujícím inovace v organizacích. Kotter (2015, 
s. 39–40) dochází k závěru, že realizace výrazné změny není snadná, neboť samotná změn zahrnuje 
faktorů majících vliv na úspěch dané změny. Řízení změn ovlivňují požadavky zákazníků a organi-
zační procesy v rámci podniku, zejména přizpůsobivá kultura podniku. Kotter definuje osmibodový 
proces změny, který úzce navazuje na osm chyb spojených s transformací organizace.  

Následující shrnutí (Kotter 2015, s. 41) jednotlivých kroků osmibodového procesu níže popisuje prů-
běh procesu k dosažení jakékoliv úspěšné podnikové změny: 

1. Vyvolání vědomí naléhavosti – prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí; identifikace 
kritických míst, tj. potencionální problémy a příležitosti, diskuse. 

2. Sestavování koalice schopné prosadit a realizovat změny – vytvoření skupiny spolupracu-
jící jako tým a dostatečně schopná řídit změny. 

3. Vytvoření vize a strategie – vytvoření vize pomáhající řídit proces změny; vytvoření strate-
gie k dosažení této vize. 

4. Komunikace transformační vize – využití všech dostupných komunikačních prostředků 
k neustálé komunikaci vize a strategií, vůdčí vedení jako vzor chování očekávaného od za-
městnanců. 
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5. Delegování v širokém měřítku – odstraňování překážek; změna struktur, nebo systémů 
bránících transformaci; podpora riskantních rozhodnutí a netradičních myšlenek, aktivit 
a postupů. 

6. Vytváření krátkodobých vítězství – plánování a dosahování viditelných výsledků zdokona-
lení neboli „vítězství“; viditelné oceňování a odměňování lidí, kteří umožnili dosáhnout 
těchto vítězství. 

7. Využití výsledků a podpora dalších změn – využití růstu důvěry ke změně všech systémů, 
struktur a postupů, které jsou ve vzájemném nesouladu a neodpovídají transformační vizi; 
najímání, povyšování a vzdělávání lidí, kteří mají schopnost realizovat vizi; oživování pro-
cesu stále novými transformačními projekty, náměty a prvky. 

8. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury – dosahování lepších výsledků orientací na 
zákazníka a zvyšování produktivity, lepšího vedení a efektivního řízení; poukazování na sou-
vislosti mezi novými vzory chování a úspěchy podniku; rozvíjení a prostředky zajišťující 
vzdělávání vedoucích pracovníků a výběr vhodných nástupců. 

Drucker (2012, s. 234–235) podmiňuje proces úspěchu inovace splněním tří podmínek: 

1. Inovace vyžadují práci – u inovací je velmi důležitý talent lidí i jejich kreativita, ale celkový 
proces úspěšné inovace vyžaduje intenzivní systematickou a cílevědomou práci s velkými 
nároky na píli a angažovanost, aby došlo k úspěšné realizaci inovace.  

2. Úspěch inovace je založen na přednostech – lidé realizující úspěšné inovace vychází ze svých 
poznatků, zkušeností, které jsou s danou inovací spřízněné. V rámci inovačního procesu 
k dané inovaci mají pozitivní přístup a jsou sami motivováni dosažením úspěchu dané ino-
vace. 

3. Inovace má reálný dopad na ekonomiku a společnost – inovace mění procesy nebo chování 
spotřebitelů, její využití je uplatnitelné na trhu.  
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4 PROSTŘEDÍ VEŘEJNÉ PODPORY INOVACÍ V ČR 

4.1 Politika státu podpory inovací v ČR 

4.1.1 Inovační strategie České republiky 2019–2030 

V roce 2019 byla Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zpracována nová Inovační strategie 
České republiky 2019–2030, jejíž vizí je zařadit ČR mezi nejpokrokovější země a světovou špičku 
v inovacích. Strategie byla zpracována na základě spolupráce odborníků z firemního prostředí, vě-
decké, akademické oblasti i pracovníků veřejné správy. 

Jedním z cílů strategie (RVVI, 2019) je dosáhnout umístění do první sedmičky zemí EU podle hod-
nocení Global Innovation Index (GII) a Innovation Output Indicator (IOI) do roku 2030. Na základě 
hodnocení Summary Innovation Index (SII) ČR cílí se přesunout ze skupiny Moderate Innovators do 
Innovation Leaders do roku 2030. Strategie si dále klade za cíl identifikovat všechny rozpracované 
vládní aktivity a činnosti související s inovacemi a rozšiřuje je o další oblasti zájmu. Inovační strategie 
je rozdělena do devíti strategických pilířů, které jsou provázány a vychází z definovaných cílů. Každý 
pilíř obsahuje výchozí stav, dílčí cíle a nástroje, aktivity k naplnění cílů daného pilíře. Každý pilíř má 
institucionálního garanta, obvykle na úrovni ministerstva a stanovuje se tak manažerská odpověd-
nost za naplňování cílů. Výstupem garanta je na měsíční bázi hodnocení dílčích akčních plánů na 
Radě pro výzkum, vývoj a inovace. Cílem tohoto opatření je zajištění řízení a kontrolování naplňo-
vání Inovační strategie a poučit se tak z chyb při realizaci přechozích inovačních strategií. 

Strategické pilíře Inovační strategie České republiky 2019–2030 tematicky rozděluje do následují-
cích pilířů (RVVI, 2019): 

1. financování a hodnocení výzkumu a vývoje; 
2. polytechnické vzdělávání; 
3. národní startup a spin-off prostředí; 
4. digitální stát, výroba a služby; 
5. inovační a výzkumná centra; 
6. chytré investice; 
7. ochrana duševního vlastnictví; 
8. mobilita a stavební prostředí; 
9. chytrý marketing. 

4.1.2 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ 

Mimo Inovační strategii České republiky 2019–2030 je dalším klíčovým dokumentem na národní 
úrovni strategický dokument pro oblast výzkumu, vývoje a inovací s názvem Národní politika vý-
zkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (NP VaVaI 2021+). I tento klíčový dokument byl zpra-
cován RVVI a definuje kritéria a základní pravidla pro čerpání prostředků z fondů EU v programovém 
období 2021–2027. Dokument navazuje na Inovační strategii České republiky 2019–2030 a vychází 
i z dalších dokumentů a analytických podkladů institucí ČR (RVVI, 2020). 



 24 

NP VaVaI 2021+ je dle autorů (RVVI, 2020) „strategický rámec pro rozvoj všech složek výzkumu, 
vývoje a inovací (VaVaI) v ČR (základního výzkumu, orientovaného a aplikovaného výzkumu, expe-
rimentálního vývoje a inovací) a využívá jejich společného působení k rozvoji znalostní společnosti 
a podpoře ekonomického, environmentálního, kulturního a sociálního rozvoje ČR.“  

4.1.3 Národní RIS3 strategie 

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (z anglického Research and 
Innovation Strategy for Smart Specialisation – RIS3, dále „Národní RIS3 strategie“) navazuje na Ino-
vační strategie České republiky 2019–2030 a NP VaVaI 2021+. Strategie vychází přímo z politiky EU 
a definuje relevantní nástroje, typové aktivity a specifické cíle vázané na soustavu indikátorů pro 
efektivní využití finančních prostředků (evropských, národních, krajských a soukromých) do priorit-
ních inovativních specializací, aby byl využit znalostní potenciál ČR (MPO, 2021a). 

Jedním z hlavních cílů strategie je efektivní využití prostředků z evropských i národních rozpočtů na 
podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. U specifických cílů Národní RIS3 strate-
gie jsou definované indikátory, které jsou klíčové pro monitoring a následné vyhodnocení realizo-
vaných aktivit cílených na rozvoj oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Národní RIS3 strategie je také 
klíčovým dokumentem pro programovém období 2021–2027, neboť představuje základní rámec 
pro jednotlivé tematické dotační programy (MPO, 2021). Klíčové oblasti rozvoje a hodnoty jsou 
zobrazeny na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Strategický rámec Národní RIS3 strategie ČR 2021–2027 

Zdroj: MPO, 2021 
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4.2 Politika EU podpory inovací 

Podle Evropské komise (2020) bude mít politika výzkumu a inovací klíčovou rolí v nadcházejících 
letech. Nové znalosti a průlomové inovace napomohou zelené a digitální transformaci naší společ-
nosti. Pomohou rychleji realizovat cíle EU vedoucí k hospodářskému růstu, k udržitelné a prosperu-
jící budoucnosti pro lidi a planetu a které budou založeny na solidaritě a sdílených evropských hod-
notách. Nové znalosti a průlomové inovace budou hrát klíčovou rolí v dnešní době i s ohledem na 
nedávné výzvy spojené s pandemií COVID-19.  

Strategie vychází z následujících sedmi priorit Evropské komise pro období 2019-2024 v rámci nichž 
jsou definovány další cíle (Evropské komise, 2020). 

 Evropský green deal: 
 Vysoce kvalitní věda, znalosti a inovativní řešení podporují klimatické politiky a pomá-

hají chránit biologickou rozmanitost, ekosystémy a přírodní zdroje. 
 Začlenění veřejných a soukromých investic do výzkumu a inovací pro opatření v oblasti 

klimatu posiluje dopad evropského Green dealu. 
 Společné vytváření programu Horizon Europe a jeho mise a partnerství zvyšují pově-

domí o klíčové roli výzkumu a inovací pro dosažení klimatické neutrality. 

 Evropa vhodná pro digitální věk: 
 Vysoce kvalitní věda, znalosti a inovativní řešení usnadňují digitální přechod v Evropě, 

včetně nového evropského přístupu k umělé inteligenci. 
 Revitalizovaný Evropský výzkumný prostor určuje směry pro společenské, ekonomické 

a ekologické změny v Evropě a přispívá k šíření excelence, uzavírání mezer ve výzkumu 
a inovacích a vypracování společné globální odpovědi na vznikající výzvy. 

 Akce v oblasti výzkumu a inovací a Evropská rada pro inovace zejména podporující roz-
voj a navyšování malých a středních podniků s průlomovými a převratnými technologi-
emi. 

 Ekonomika, která pracuje pro lidi: 
 Opatření v oblasti výzkumu a inovací, zvýšené investice do výzkumu a inovací a složka 

Evropského semestru v oblasti výzkumu a inovací podporující hospodářský růst 
a tvorbu pracovních míst. 

 Propagace našeho evropského způsobu života: 
 Výzkum a inovace vyvíjejí a zavádějí řešení, technologie a inovace k řešení nových hro-

zeb a ke zlepšení připravenosti na krize. 
 Výzkum a inovace podporují evropské iniciativy v oblasti zdraví, včetně evropského 

plánu boje proti rakovině. 

 Silnější Evropa ve světě. 
 Regionální výzkumné a inovační strategie a širší politika přidružení přispívají k podpoře 

společných evropských hodnot výzkumu a inovací a vytváření globálního prostoru vý-
zkumu a inovací.  
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 Nový tlak na evropskou demokracii: 
 Evropský výzkum a inovace podporují zapojení občanů, sociální začlenění a rovnost 

v Evropě, zahrnující přidanou hodnotu komunikace evropského výzkumu. 

 Moderní, vysoce výkonná a udržitelná Evropská komise: 
 Společné centrum pro implementaci a Centrum pro společnou politiku a programování 

poskytují Evropské komisi uživatelsky přívětivé služby a nástroje pro efektivní a účinné 
plánování, programování a implementaci rámcového programu pro výzkum a inovace 
a dalších programů EU. 

4.3 Možnosti financování inovačních aktivit v ČR 

Aby inovační projekty mohly být realizovány, musí firma, organizace, disponovat potřebnými vlast-
ními zdroji a finančními prostředky. Pokud firma nemá dostatek vlastních prostředku, může inovace 
financovat z externích soukromých zdrojů (bankovní úvěry, partneři, investoři, dary), tak i z veřej-
ných zdrojů ve formě dotací (EU, státní a regionální). Investice do inovací jsou rizikové, neboť je 
u nich významné riziko neúspěchu realizace a návratnosti (Krajáč, 2014, s. 72).  

4.3.1 Veřejné financování 

Jedná se zejména o finanční příspěvky z veřejných programů financování ČR a EU. Grantová agen-
tura ČR je organizační složkou států, která financuje projekty základního výzkumu zejména pro 
státní vědecké instituce. Soukromé firmy mohou využít podpory od Technologické agentury ČR, 
která poskytuje státní podporu aplikovaného výzkumu (inovací) a vývoje.  

Cílem organizace je rozvoj spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou i 
s přispěním účelové podpory nebo částečného spolufinancování. Technologické agentura ČR prů-
běžně vypisuje tematické aktuální možnosti podpory v rámci různých dotačních programů. Celkový 
přehled realizovaných a plánovaných dotačních programů Technologické agentury je shrnut na ná-
sledujícím obrázku (GAČR, 2022; TAČR, 2022).  

Mezi další programy výše neuvedené pro rozvoj spolupráce mezi výzkumnými organizacemi patří 
Program EPSILON (2015–2025), INTER-EXCELLENCE Program (2016–2024), Program DELTA 2 
(2020–2025) (Trimis, 2022). 
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Obrázek 4 Základní informace o všech aktuálních programech a mezinárodních výzvách 
Zdroj: TAČR, 2021 

Mimo výše uvedené agentury nabízí dotační podporu i jednotlivá ministerstva v závislosti na aktu-
álních a tematických dotačních programech z národních nebo evropských dotačních programů. Fi-
nancování ze státních programů a fondů EU se budeme dále věnovat v praktické části. 

Do této kategorie lze zařadit i národní, regionální a obecní agentury a jejich programy podporující 
inovační podnikatelské aktivity. Dle vlastní analýzy dostupných zdrojů, je těchto subjektů hned ně-
kolik, proto si uvedeme pouze dva vzorové příklady spolupráce a financování inovativních podnika-
telských projektů. Jako příklad můžeme uvést Agentura pro podporu podnikání a investic (CzechIn-
vest), která podporuje investice do výzkumu, vývoje, inovací a pomáhá rozvíjet vztahy mezi veřej-
nou a soukromou sférou. CzechInvest nabízí podnikům komplexní poradenství a investiční pobídky 
v oblasti technologických center, center strategických služeb, zpracovatelského průmyslu a speciál-
ních zdravotnických potřeb (CzechInvest, 2022). Dalším příkladem je krajské sdružení JIC, vytvořené 
Jihomoravským krajem, městem Brno, Masarykovou univerzitou, Vysokým učením technickým 
v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně a Veterinární univerzitou Brno. JIC nabízí komplexní pod-
poru pro pomoc s podnikáním a realizací inovativních myšlenek, včetně poradenství i pomoci s fi-
nancováním projektů (JIC, 2022). 

Nutno podotknout, že aktivity Technologické agentury ČR, CzechInvestu i JIC jsou spolu spolufinan-
cované z fondů EU. Význam EU fondů pro přímou či nepřímou podporu inovací je tedy významný. 
Hlavní financování inovačních aktivit fondy EU je realizováno prostřednictvím Evropské strukturální 
a investiční fondy – Programové období 2021–2027 a dále prostřednictvím nového rámcového pro-
gramu Evropské komise (EK) Horizont 2020 (období 2021–2027), který je zaměřeným na výzkum 
a inovace. Program navazuje na předchozí rámcový program (H2020) a poběží od roku 2021 do roku 
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2027. Do tohoto programu a jeho strategického rámce jsou začleněny dvě organizace, a to Evropská 
rada pro inovace (European Innovation Council) a Evropský inovační a technologický institut, jejichž 
cílem je posílit inovační schopnost Evropy. 
4.3.2 Soukromé financování 

Mimo grantové a dotační financování z veřejných zdrojů lze využít i financování inovačních projektů 
ze soukromých zdrojů. Nejčastěji se jedná o bankovní úvěry. Například Komerční banka, nebo Česká 
spořitelna ve spolupráci s Evropským investičním fondem nabízí výhodnější úvěrové financování 
inovačních projektů. Nelze opomenout ani Národní rozvojová banku, která také poskytuje zvýhod-
něné financovaní pro realizaci inovativních řešení podniků. (Krajáč, 2014, s. 76; Česká spořitelna, 
2022; Komerční banka, 2022).  

Jako další formy financování mohou podniky využít – rizikový kapitál (Venture Capital), Bussines 
angels a Venture kapitálové fondy, kdy zpravidla nový zkušený investor navyšuje základní kapitál 
podniku a získává tím podíl v podniku. Další formy financování nabízí i již zmíněná Evropská inves-
tiční banka (Krajáč, 2014, s. 76-77).  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST  

Praktická část hodnotí pomocí analýzy a syntézy konkurenčního prostředí podmínky pro vznik ino-
vací v ČR a státní programy pro podporu inovací v ČR v kontextu současného programového období 
2021–2027 v porovnání s výsledky minulého období 2014–2020. Práce obsahuje návrhy a doporu-
čení na zlepšení. 

5.1 Cíl práce 

Teoretická část práce se zaměřuje na definici základních pojmů dané problematiky a shrnuje aktu-
ální poznatky v oblasti inovací. Cílem diplomové práce „Inovativní metody při dosahování konku-
renční výhody na trhu“ je zhodnotit podmínky pro vznik inovací v ČR s ohledem na současné státní 
programy a strategické dokumenty pro podporu inovací v ČR a EU.  

5.2 Metodika 

Teoretická část se zabývá dostupnými poznatky z oblasti vzniku, formování a zkoumání inovací, ino-
vačních procesů a také faktorů majících důležitý vliv na vznik a rozvoj souvisejících činností spoje-
ných s inovacemi. V rámci této části jsou také popsány druhy inovací a problémy a výzvy spojené 
s realizací a řízením inovačních procesů. Součástí zkoumání a podpory inovací v ČR je politika veřej-
ných institucí EU a ČR. Jejich cíle a strategie jsou shrnuty v teoretické části.  

Autor diplomové práce v praktické části vychází z poznatků z teoretické části. První kapitola se za-
bývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí ČR se zaměřením na podpory inovací v ČR. 

Praktická část dále analyzuje a syntetizuje konkurenční prostředí, konkrétně podmínky pro vznik 
inovací v ČR a státní programy pro podporu inovací v ČR programového období 2021-2027, a to 
v porovnání s výsledky minulého období 2014–2020.  

Výstupem jsou návrhy a doporučení na zlepšení podpory financování inovací, které vychází z po-
znatků v praktické části. 
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6 ANALÝZA PROSTŘEDÍ PODPORY INOVACÍ V ČR 

Většina autorů v teoretické části (Rothwell, 1994; Synek, 2011; Drucker, 2012; Kotter, 2015; Novák, 
2017) se shoduje, že inovace přímo či nepřímo zvyšují konkurenceschopnost podniku, neboť čím 
významnější inovace podnik dosáhne a čím dříve oproti konkurenci ji uplatní na trhu, tím výhodnější 
tržní postavení pro sebe získá. Díky tomu může tento podnik zvyšovat své zisky, které dále reinves-
tuje do výzkumu a vývoje svých produktů a aktivit.  

Michael Porter definoval Porterův model pěti sil, který se skládá z dynamických konkurenčních fak-
torů, mezi něž patří vstup nových konkurentů, substituty, vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací 
síla odběratelů a konkurence podniků v daném odvětví. Produktové a procesní inovace, snížení va-
riabilních a fixních nákladů mohou významně ovlivnit tyto faktory (Zuzák, 2012, s. 78–79). 

Inovace vedou k vyšší konkurenceschopnosti podniků, jsou tudíž pozitivním jevem. Podniky jsou 
nuceny se změnám na trhu přizpůsobovat, neboť naše společnost se neustále dynamicky mění. Na 
úspěšný proces inovace má vliv mnoho faktorů, vnějších i vnitřních. Klíčovým faktorem je právě 
i vnější prostředí podniků (Kotter, 2015; Drucker, 2012; Kadeřábková, 2015; Synek, 2011; Zuzák, 
2012). 

Jendou z oblastí podpory inovačních aktivit jsou i veřejné dotační programy podporující vznik ino-
vací a spolupráci se soukromou a vědeckou sférou.  

6.1 Analýza přístupu ČR k rozvoji inovačních aktivit a politiky 

6.1.1 Mezinárodní srovnání ČR na základě globálních indikátorů 

Z mezinárodního pohledu můžeme ČR s ostatními státy porovnávat na základě indikátorů určující 
inovační výkonnost. Nejčastěji používaným indikátorem je znalostní intenzita, tedy poměr celko-
vých výdajů na výzkum a vývoj (GERD) a výše hrubého domácího produktu (HDP) (RVVI, 2019). 

Zdroj: RVVI, 2019  

Graf 1 GERD a znalostní intenzita ČR 
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Z Grafu 1 je zřejmé, že celkové výdaje na výzkum a vývoj (GERD) do roku 2014 rostly. Poté mezi lety 
2015–2017 došlo ve srovnání s rokem 2014 k poklesu. V současnosti mezi nejpoužívanější indiká-
tory pro mezinárodním srovnání patří složené indikátory: Summary Innovation Index (SII), Global 
Innovation Index (GII) a Innovation Output Indicator (IOI). Jejich srovnání v rámci zemí EU na zá-
kladě dat dostupných z let 2018 a 2017 je uvedeno níže (RVVI, 2019).  

Zdroj: RVVI, 2019 

Pokud se podíváme blíže na Global Innovation Index (GII), ČR se v roce 2020 posunula na 24. místo 
z 27. místa v roce 2018 (v celosvětovém srovnání) (WIPO, 2021). Oproti tomu dle Summary Innova-
tion Index (SII)/European Innovation Scoreboard 2020 za rok 2019 zaměřeného jen na země EU 
(nahrazující Summary Innovation Index (SII)) se ČR propadla o 4 místa na 17. místo v rámci zemí EU 
(13. místo v roce 2017) (Evropská komise, 2021). 

Graf 2 Summary Innovation Index (SII), Global Innovation Index (GII) a Innovation Output Indicator (IOI). 
Srovnání v rámci zemí EU je na základě dat dostupných z roku 2018 a 2017 
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6.1.2 Vývoj inovačních aktivit v ČR 

Na základě dostupných dat dle Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2020) české podniky zvyšují své 
investice do výzkumu a vývoje (VaV). Nutno podotknout, že inovační činnosti podniku ovlivňují fak-
tory jako jeho velikost a předchozí ekonomická činnost.  

Podnikový výzkum je v ČR realizován především většími podniky, které jsou vlastněny zahraničním 
kapitálem. České podniky často mohou realizovat inovační aktivity pouze omezeně, neboť jsou li-
mitovány nedostatkem vlastního kapitálu i strukturální problémy dané historickým vývojem a struk-
turou podniků v ČR. V budoucnu by se měla ČR zaměřit na posílení inovační schopnosti malých 
a středních podnikatelů a rozvoj podnikatelské a inovační infrastruktury. S tímto úzce souvisí i roz-
voj inovačního potenciál české obecně veřejného sektoru, zejména cestou plánované intenzivní di-
gitalizace procesů veřejné správy (RVVI, 2020). 

Od roku 2010 do roku 2018 se objem vynaložených prostředku na VaV zdvojnásobil, výdaje podniků 
dokládá graf 3. 

Zdroj: ČSÚ, 2020 

Z dat ČSÚ vyplývá, že investiční náklady na VaV tvoří dlouhodobě přibližně 5–10 % celkových výdajů 
na VaV podniků. V období 2016–2018 inovovalo méně než 47 % (podíl na celkovém počtu podniků) 
podniků v ČR, naproti tomu období 2006–2008 dosahovalo inovační činnosti 56 % podniků (tabulka 
4). Náklady na inovační činnost byly v roce 2018 v porovnání s rokem 2008 vyšší o 34,9 mld. Kč.  

Pokud srovnáme podíl inovujících podniků na celkovém počtu podniků ve vybraných zemích EU 
(graf 4), je patrné, že jejich podíl v ČR v letech 2008–2016 klesá, a to i navzdory zvyšujícím se celko-
vým nákladům vynaloženým na výzkum a vývoj dle ČSU (graf 3). Jedním z důvodů může být vý-
znamná chybovost a neefektivnost řízení a realizace dotačních programů ze strany orgánů veřejné 
správy, které dokládají vybrané kontrolní závěry NKŮ zaměřené zejména na dotační 2014–2021.  

Rostoucí výdaje na VaV jsou zejména způsobeny většími podniky vlastněnými zahraničním kapitá-
lem. Inovačními lídry v ČR jsou zejména podniky v oblasti IT, informační činnosti, automobilového 

Graf 3 Výdaje podniků na výzkum a vývoj podle typu nákladů v Česku (mld. Kč); 2010–2018 
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průmyslu, telekomunikační činnosti a high-tech (elektronika, farmacie) (MPO, 2021a, s. 22–25). Po-
kud se podíváme na výše uvedená data, lze v některých dílčích oblastech pozorovat zlepšení, napří-
klad v růstu výdajů na VaV, postupu o 3 místa výše v rámci Global Innovation Index (GII). 

V celosvětovém srovnání se ČR v roce 2020 posunula na 24. místo oproti 27. místu v roce 2018  
(WIPO, 2021), avšak v některých oblastech nedochází k významnému zlepšení (viz Graf 4). Z dostup-
ných strategických dokumentů jako Inovační strategie České republiky 2019–2030 (RVVI, 2019), NP 
VaVaI 2021+ (RVVI, 2020), Národní RIS3 strategie ČR 2021–2027 (MPOa, 2021) nelze usuzovat, jaký 
skutečný dopad inovační aktivity mají realizované dotační aktivity a s nimi spojená finanční podpora 
růstu a rozvoje inovačního prostředí v ČR. 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, definice inovačních aktivit a rozdělení inovací samotných je po-
suzováno a definováno různě, neboť neexistuje jednotný pohled na tuto problematiku. To mimo 
jiné komplikuje statistické hodnocení vývoje, neboť některá data, informace jsou neúplné nebo ne-
dostupné, a celé srovnání tak může být nepřesné.  

Tabulka 4 Inovační aktivity podniků ve sledovaných obdobích  

 
Zdroj: ČSÚ, 2020 

Graf 4 ukazuje podíl inovujících podniků na celkovém počtu podniků ve vybraných zemí EU za ob-
dobí 2008–2016. Níže uvedený graf potvrzuje, že ČR se se dlouhodobě nachází pod průměrem zemí 
EU (51 %). 

Graf 4 Podíl inovujících podniků na celkovém počtu podniků ve vybraných zemích EU; 2008 až 2016 

 
Zdroj: ČSÚ, 2020 
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ČR je v roce 2021 považována za středního inovátora (Moderate Innovators) a obecně stále za-
ostává za průměrem zemí EU (například výdaje na inovace na zaměstnance, vývoz služeb náročných 
na znalosti). ČR oproti průměru EU vyniká v oblastech, jako je: využití informačních technologií a ex-
port středně kvalitního a špičkového technologické zboží prodej inovativních produktů (European 
innovation scoreboard, 2021). 

6.2 Srovnání finančních programů pro podporu inovací v ČR  

6.2.1 Výsledky minulého období 2014–2020 

Nejvyšší kontrolní úřad (dále také „NKÚ“) provedl několik kontrol řízení (kontrola činností a doku-
mentace, závěrů a hodnotících zpráv) a realizací aktivit fondů EU týkajících se předchozího progra-
mové období 2014–2020. V rámci kontrol byly zkoumány širší souvislosti, strategické dokumenty a 
řízení, realizace aktivit dotčených orgánů veřejné správy, například Ministerstva pro místní rozvoj 
(dále také „MMR“), Úřadu vlády České republiky (dále také „ÚV“), Ministerstva průmyslu a obchodu 
(dále také „MPO“ nebo „Řídicí orgán“), Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
(dále také „Agentura CzechInvest“). Cílem těchto kontrol bylo zjistit, zda využití peněžních pro-
středků dotačních programů bylo hospodárné a zda podpořené projekty naplňují stanovené cíle na 
počátku programové období. 

Autor této práce analyzoval čtyři samostatné kontrolní závěry NKÚ týkající se realizace dotačních 
projektů v rámci programů souvisejících s podporou inovací vztahující se k programovému období 
2014–2020 (NKÚ, 2018; NKÚ, 2019; NKÚ, 2021a; NKÚ, 2021b): 

1. Červenec 2018 Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/15 – Peněžní prostředky státu na vý-
zkum, vývoj a inovace. 

2. Září 2019 Kontrolní závěr z kontrolní akce 18/29 – Podpora konkurenceschopnosti pro-
střednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních pro-
gramů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

3. Duben 2021 Kontrolní závěr z kontrolní akce 20/20 – Peněžní prostředky operačního pro-
gramu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním pod-
nikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání a v souvislosti s nákazou COVID-19. 

4. Srpen 2021 Kontrolní závěr z kontrolní akce 20/18 – Peněžní prostředky určené k plnění 
národních cílů strategie Evropa 2020. 

Společným znakem těchto zpráv NKÚ je, že byly nalezeny značné nedostatky nejen v nastavení do-
tačních programů, ale i v jejich řízení a následném vyhodnocení. Ve všech zprávách NKÚ byly zmí-
něny nedostatky, které podstatně ovlivňují i následné celkové hodnocení výsledků realizace dotač-
ních projektů a jejich dopady na skutečné změny a vývoj v oblastí podpory inovací v ČR v progra-
movém období 2014–2020. Odpovědné úřady nemohly správně vyhodnotit úspěšnost realizace do-
tačních projektů, neboť systém kontroly nebyl nastaven správně a řízení dotačních projektů odpo-
vědnými úřady vykazovalo v určitých případech významné nedostatky. Klíčová je zejména skuteč-
nost, že byly financovány projekty, které nesplnily zadané podmínky dotačních programů, případně 
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jejich realizace měla diskutabilní dopad na zvýšení hodnot hodnotících indikátorů. V některých pří-
padech byly v rámci strategických dokumentů definovány oblasti podpory, které však nebyly vůbec 
podpořeny, nebo byly podpořeny minimálně a jejich realizace neměla skutečný, měřitelný, význam 
pro dosažení souvisejících cílů. Z kontrolních závěrů NKÚ lze zmínit například tyto výtky: 

Červenec 2018 - Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/15 (NKÚ, 2018):  

„Systém podpory VaVaI je roztříštěný s nejasnými kompetencemi a odpovědností jednotlivých or-
gánů.“ 

„Nedaří se však zavést taková opatření, která by vedla k významnějšímu zlepšení v oblastech, ve 
kterých ČR dlouhodobě zaostává. Např. v tvorbě patentů, kde je tento stav každoročně konstatován 
již minimálně 15 let.“ 

„V oblasti VaVaI v ČR dlouhodobě přetrvává nízká míra spolupráce soukromého a veřejného sektoru. 
Z dosavadních vyhodnocení vyplývá, že kroky k podpoře této spolupráce nebyly provedeny nebo byly 
neúčinné. Ze statistik nevyplývá žádný rostoucí trend“ 

Září 2019 – Kontrolní závěr z kontrolní akce 18/29 (NKÚ, 2019): 

„MPO pracovalo při vyčíslení údajů o realizaci OP PI s různými daty a s nesprávnými údaji.” 

„MPO nastavilo diskriminačně a netransparentně pravidla pro poskytování podpory.” 

Duben 2021 – Kontrolní závěr z kontrolní akce 20/20 (NKÚ, 2021a): 

MPO „nesledovalo skutečné využití služeb podpořených z programu podpory Poradenství ani dopad 
podpory na podnikatelskou činnost.“ 

„Podpora školicích středisek bez vyhodnotitelného přínosu.” 

Srpen 2021 – Kontrolní závěr z kontrolní akce 20/18 (NKÚ, 2021b): 

„Úřad vlády České republiky neplnil dostatečně povinnost koordinovat nástroje hospodářských po-
litik s cílem předejít nenaplnění národních cílů strategie Evropa 2020.” 

„Hodnocení příspěvku ESI fondů k plnění cílů strategie Evropa 2020 probíhalo nesystematicky a jen 
v nevýznamné míře.” 

6.2.2 Porovnání se současným programovým obdobím 2021-2027  

Autor diplomové práce porovnal dokumentaci pro programové období 2014–2020 se současným 
programovým obdobím 2021–2027 s ohledem na podporu inovací v ČR (DotaceEU, 2022a; Do-
taceEU, 2022b; DotaceEU, 2022c; MPO, 2021b).  

Jako metodika byla využita analýza dokumentů a vybraných webových stránek zaměřených na pod-
poru inovací (https://dotaceeu.cz/cs/uvod, https://www.planobnovycr.cz/, https://www.nrb.cz/, 
https://www.tacr.cz/, https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/ ) s cílem zís-
kat komplexní přehled o daném problému za účelem porovnání vybraných tematických oblastí 
s kontrolními závěry NKÚ v přechozí kapitole . Zřetel byl kladen především na to, zda byly problémy 
a kritické oblasti s negativním vlivem identifikované NKÚ pro programové období 2014–2020 na-
praveny v současném programovým obdobím 2021–2027 s ohledem na podporu inovací v ČR. 
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Hlavní kritéria porovnání dokumentace programového období 2014–2020 se současným progra-
movým obdobím 2021–2027 s ohledem na podporu inovací v ČR jsou zahrnuty v následující ta-
bulce. 

Tabulka 5 Hlavní kritéria porovnání dokumentace pro programové období 2014-2020 se současným programovým obdo-
bím 2021–2027 

Kritérium srovnání pro  Závěry NKÚ, z nichž kritérium vychází 

Složitost řízení jednotlivých programů pod-
pory 

Společným znakem těchto zpráv NKÚ je, že byly 
nalezeny značné nedostatky nejen v nastavení 
dotačních programů, ale i v jejich řízení a ná-
sledném vyhodnocení. 

Efektivnost vynaložených prostředků a je-
jich skutečné dopady 

Dotační orgány nemohly správně vyhodnotit 
úspěšnost realizace dotačních projektů, neboť 
systém kontroly nebyl nastaven správně a ří-
zení dotačních projektů odpovědnými úřady 
mělo v určitých případech významné nedo-
statky. 

Složitost dotačních výzev a nepřehlednost 
pro podnikatele 

Velký počet programů vedl k nepřehlednosti 
a nižšímu využití jednotlivých dotačních pro-
gramů. Tento problém měl za následek 
i obecně nedostatečnou kontrolu a identifikaci 
problémů za strany dotačních orgánů. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Řízení a administrativa programového období 2021–2027 

Ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020 autor diplomové práce nevidí klíčové změny, 
které by pomohly zlepšit řízení dotačních programů a realizovat tak více projektů podpory inovací 
v ČR. 

Složitost řízení programů podpory, jejich komplexnost a s ní spojená chybovost ze strany orgánů 
veřejné správy bude dle názoru autora práce při realizaci dotačních aktivit přetrvávat i navzdory již 
známým skutečnostem a závěrům popsaných NKÚ již v přechozím programovém období. Problé-
mem je i zpoždění celého procesu schvalování dotačních programů a včasné vypsání jednotlivých 
dotačních výzev s dostatečným předstihem, neboť schválení a vypsání jednotlivých dotačních výzev 
je již zpožděno (MPO, 2022c).  

Efektivnost vynaložených prostředků a jejich skutečné dopady 

Na základě definovaných indikátorů v dotačních programech obecně nelze jasně a konktrétně určit 
dopady a přínosy aktivit souvisejících s podpořených dotačními programy, neboť jejich měření v ně-
kterých případech u vybraných cílů není jednoduché, nebo možné ze strany veřejné správy a nelze 
je měřit definovanými indikátory v rámci programového období 2021–2027. Tato problematika vy-
chází částečně z obecné podstaty inovací, různorodosti jejich definice, které jsme si definovali v te-
oretické části.   
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Složitost dotačních výzev a nepřehlednost pro podnikatele 

V souvislosti s přípravou programového období 2021–2027 veřejná správa vede několik interneto-
vých portálů (například https://dotaceeu.cz/cs/uvod, https://www.planobnovycr.cz/, 
https://www.nrb.cz/, https://www.tacr.cz/, https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vy-
zkumu-a-vyvoje/ ), kde lze získat informace ohledně možnostech financování a podpory inovačních 
aktivit z evropských i českých dotačních programů. Bohužel neexistuje takový internetový portál, 
který by poskytl podnikatelům komplexní a úplný přehled všech možností, pravidel a podmínek 
k získání financování a podpory inovačních aktivit v ČR. Zastřešujícím portálem Evropských struktu-
rálních a investičních fondů v ČR je portál DotaceEU.cz, který poskytuje souhrnné informace a cel-
kový přehled o možnostech financování a podpory inovačních aktivit z Evropských fondů v ČR. 
Ovšem tento portál není pravidelně aktualizován a chybí zde některé informace k jednotlivým pro-
gramům. Jedním ze stěžejních programů podpory inovací je OP Technologie a aplikace pro konku-
renceschopnost, bohužel na stránkách programu nejsou k dnešnímu dni, 10. dubnu 2022, doplněny 
ani základní informace jako například oblast podpory, pracovní dokumentace a jiná pomocná do-
kumentace pro žadatele o dotaci  

Následující tabulka shrnuje přehled nejvýznamnějších dotačních programů pro podporu inovačních 
aktivit v ČR s ohledem na programové období 2021–2027. 

Tabulka 6 Přehled nejvýznamnějších dotačních programů pro podporu inovačních aktivit v ČR 

Název dotačního programu Národní kontaktní místo (NKM) 

Horizont Evropa Technologické centrum Akademie věd ČR 

Nástroj pro propojení Evropy 2021–2027 
(CEF2) 

Ministerstvo dopravy ČR (část Doprava) 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (části Ener-
getika a Digitální technologie) 

Program Digitální Evropa Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Program pro jednotný trh 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Český statistický úřad 

Program Technologie a aplikace pro konku-
renceschopnost 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

OP Jan Amos Komenský Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
OP Zaměstnanost+ Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Zdroj: DotaceEU, 2022a; 2022c  

Ve výše uvedeném přehledu chybí dotační program InvestEU (MMR, 2022), který nebyl implemen-
tován. Jeho zaměření vychází z aktuálních zkušeností orgánů EU a přináší dle autora práce efektiv-
nější využití dotačních zdrojů.  

Dle závěrů autora lze spatřit částečné zlepšení v celkové koncepci dokumentace pro podporu ino-
vací v ČR. Toto je z části způsobeno i změnou konceptu podpory ze strany EU, z nichž musí česká 
dokumentace pro programové obdobím 2021–2027 vycházet. Autor diplomové práce vidí pozitivní 
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posun v přípravě programového období 2021–2027. Podle autora práce jsou významnými nedo-
statky programového období 2021–2027 tři následující oblasti: 

 řízení a administrativa programového období 2021–2027, 
 efektivnost vynaložených prostředků a jejich skutečné dopady, 
 složitost dotačních výzev a nepřehlednost pro podnikatele. 

6.3 Analýza vnitřního prostředí organizace 

V rámci podniku podle Vodáčka a Vodáčkové (2013, s. 162–164) lze identifikovat kritické faktory, 
které mají výrazný vliv na chování a výslednou činnost dané organizace. Úspěšnost organizace je 
podmíněna kvalitou řešení těchto klíčových faktorů v organizaci a jejich vhodnou integrací do celku. 
V anglické literatuře se v tomto ohledu můžeme setkat s pojmy kritických faktorů úspěchu (anglicky 
Critical Success Factors). Ačkoliv v současné manažerské literatuře existuje více podobných modelů 
a interpretací kritických faktorů úspěchu, jedním z nejpoužívanějších je Model 7S konzultační firmy 
McKinsey.  

V současnosti mezi další uznávané analýzy prostředí organizace patří PESTLE analýza a Porterova 
analýza pěti sil. 

6.4 PESTLE analýza ČR z pohledu podpory inovací 

PESTLE analýza je rozšířením STEP analýzy o legislativní a enviromentální faktory. PESTLE je jednou 
z analytických technik sloužících k posouzení a vyhodnocení okolních vlivů na organizaci. Tato ana-
lýza nám pomůže identifkovat klíčové oblasti mající vliv na podporu inovačního prostředí v ČR 
(Zuzák, 2012, s. 72–73). 

Níže uvedené faktory PESTLE analýzy autor diplomové práce aplikoval na oblast podpory inovací 
a inovačních aktivit z pohledu ČR jako organizace. Jednotlivé faktory mohou podle autora práce vý-
znamně ovlivnit danou organizaci a pomoci určit možná rizika a příležitosti, na které se lze v bu-
doucnu zaměřit. ČR již dnes považuje politiku podpory inovací za klíčovou, avšak v jednotlivých, níže 
popsaných faktorech lze identifikovat hrozby a příležitosti, kterým by ČR měla věnovat zvýšenou 
pozornost a které mohou zlepšit podmínky pro vznik a rozvoj inovačních aktivit v ČR. Vyšší inovační 
aktivity podniků pak povedou k vyšší konkurenceschopnosti ČR. 

6.4.1 Politické faktory 

Politická reprezentace se podpoře inovací v ČR dlouhodobě věnuje, což již od roku 2002 dokazují 
její pravidelné roční analýzy dosavadního vývoje, stavu výzkumu a vývoje v České republice. V po-
sledních letech je inovacím věnován vetší prostor, neboť jejich přínos je klíčový pro budoucí rozvoj 
podniků dané země a jejich konkurenceschopnost. 

Podpora inovací je jedním z hlavních cílů současné politiky ČR podle Inovační strategie České re-
publiky 2019–2030. Jedním z klíčových cílů strategie je vytvořit z České republiky zemi, která je sym-
bolem znalostí a pokročilých technologií a zařadit ji mezi nejpokrokovější země, tedy do r. 2030 do 
první sedmičky zemí EU, a to jak v rámci hodnocení GII i IOI. Klíčovým faktorem je politický přístup 
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k rozvoji a transformaci (digitalizace) systému veřejné správy, tedy zvýšení jeho efektivnosti a zjed-
nodušení některých procesů. 

6.4.2 Ekonomické faktory 

Právnické osoby, které investují do výzkumu a vývoje (POKYN č. MF-17 vydaný Ministerstvem fi-
nancí ČR – Finanční správa České republiky, 2020) mohou využít náklady vynaložené při realizaci 
projektů výzkumu a vývoje jako odčitatelnou položku od základu daně až ve výši 100 % výdajů (tedy 
činnosti, které zahrnují základní i aplikovaný výzkum, průmyslový výzkum, experimentální výzkum).  

Samostatnou kapitolu tvoří externí ekonomické faktory a opakující se hospodářské cykly, období 
růstu a krize, které zmiňují například Kondratěvov a Kitchinov. Levná pracovní síla ČR, nižší mzdy, 
v porovnání se západními zeměmi EU a návaznost na evropský trh mohou být pozitivními impulsy  
pro vznik inovací. 

6.4.3 Sociální faktory 

Jak je zřejmé z teoretické části, klíčovým úspěchem inovací jsou zkušení lidé a jejich kreativita. Stra-
tegie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (MŠMT, 2020), vydaná v roce 2020 Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se zaměřuje i na inovace vzdělávacího systému a definuje 
oblasti jako informatické myšlení, digitální prostředí a multidisciplinarita coby součásti současného 
vzdělávacího systému. Autor diplomové práce bohužel považuje za nedostatečnou spolupráci se 
studenty v rámci jejich studijní praxe. Současná strategie přímo nerozvíjí oblast podpory kreativity 
u studentů, která má přímý vliv na vznik inovací v jejich budoucí povoláních.  

Díky evropským principům volné mobility obyvatel EU mají české inovativní firmy možnost velmi 
snadno potřebné a kvalifikované pracovníky v rámci celé EU. Na základě vlastního pozorování au-
tora práce lze konstatovat dlouhodobě rostoucí zájem o kvalifikovanou pracovní sílu i mimo ČR. 
Dostupnost pracovní síly, i s ohledem na dlouhodobě nízkou nezaměstnanost v ČR, je jedním z klí-
čových faktorů úspěchu inovativních firem v ČR.  

Významnou roli mají nepředvídatelné události, které mají vliv na formování společnosti a ovlivňují 
její vnímání a přístup k podpoře inovací. Mezi tyto události autor diplomové práce řadí například 
válečné konflikty, ekologické a živelní pohromy či epidemie (například COVID-19). 

6.4.4 Technické faktory 

Hlavním faktorem je zejména rychlost a míra modernizace a digitalizace státní správy, která by nově 
vznikajícím a již fungujícím podnikům umožnila snížení administrativy (zjednodušení spolupráce ve-
řejného a soukromého sektoru) a snížení nákladů. Podle autora práce budou mít snížené náklady 
podniků vliv na budoucí investice do nových přístupů/metod řízení organizace a zavádění nových 
technologií. Dle autora práce je digitalizace veřejné správy pomalá a zcela není využit její potenciál 
(například využití datové schránky). 

Mezi technické faktory patří podpora výzkumu a inovací ze státních a EU dotačních programů, které 
byly již zmíněny v kapitole 4.3.1. 
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6.4.5 Legislativní faktory 

Podpora výzkumu a inovací je právně zakotvena v české i evropské legislativě. Česká legislativa je 
dnes velmi úzce navázaná na politiku EU, kdy české zákony obsahově z části či zcela vychází z těch 
evropských. Podporu inovací upravují například tyto právní prameny: zákon č. 130/2002 Sb., o pod-
poře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu a vývoje), zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a zákon č. 341/2005 Sb., 
o veřejných výzkumných institucích, články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, článek 
2 bod 84 nařízení Komise (EU) č. 651/2014. 

V obecné rovině rostoucí a komplexnější legislativa, v některých případech nikoliv zcela opodstat-
něná, v ČR i EU může podle autora práce být jedním z klíčových problémů tvorby vhodných podmí-
nek pro podporu inovací, neboť vede k překážkám a omezením činnosti. Vytvoření a úprava práv-
ních rámců podporujících inovační prostředí v ČR a vznik nových inovačních podniků by měly být 
cílem současné i budoucí vlády ČR. 

6.4.6 Ekologické faktory 

Podpora inovací s ohledem na ekologickou udržitelnost vychází jak z lokální české legislativy, tak 
z politiky EU, která je pro ČR závazná. Pro Evropské unii má politika výzkumu a inovací klíčovou rolí 
v nadcházejících letech. Tyto politiky vzchází z jedné ze sedmi priorit Evropské komise, kterou je 
„evropský green deal“, tedy znalosti a inovativní řešení podporující klimatické politiky a pomáhající 
chránit biologickou rozmanitost, ekosystémy a přírodní zdroje. 

6.4.7 Porterův model konkurenčního prostředí 

Michael Porter (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 53-56) definoval model pěti konkurenčních sil tvoří-
cích okolí podniku jako nástroj k analýze konkurenčního prostředí. Těchto pět sil formuje okolí pod-
niku v určitém odvětví. Jednotlivé faktory mají klíčový vliv na úspěch podniku v daném odvětví. Au-
tor diplomové práce upravil tento model k vlastní identifikaci konkurenčního prostředí ČR jako or-
ganizace v oblasti podpory inovací se zaměřením na identifikaci sil působících na inovační potenciál. 

  Obrázek 5 Porterův model pěti sil působících na inovační potenciál ČR 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Autor diplomové práce na základě poznatků z přechozích kapitol využil Porterův model pěti sil (Ob-
rázek 5) a tento model byl aplikován na ČR jako organizaci konkurující ostatním státům v oblasti 
podpory inovací. Vybraných pět sil níže působí na inovační sílu ČR a její konkurenceschopnost. Čím 
vyšší je dopad daného faktoru, tím vyšší je negativní dopad na konkurenceschopnost ČR v oblasti 
inovací. Lze však tyto síly vnímat jako příležitosti, dojde-li k snížení významu těchto sil. Popis jed-
notlivých sil je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 7 Porterův model pěti sil a jejich popis 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.4.8 Model 7S 

„Model 7S“ (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 113-115) slouží k odhalení takzvaných klíčových faktorů 
v organizaci jejichž vliv je zásadní pro úspěch strategie firmy. Podle této metody vytvořené pora-
denskou firmou McKinsey je důležité analyzovat organizaci z pohledu sedmi aspektů (viz následující 
obrázek), které jsou jednotlivě hodnoceny, avšak v souvislosti se skutečností, že tvoří funkční celek, 
jehož jednotlivé části na sebe vzájemně působí a ovlivňují. Autor diplomové práce upravil, tento 
model k vlastní identifikaci sedmi aspektů v oblasti podpory inovací se zaměřením na identifikaci sil 
působících na inovační potenciál ČR. 

 

 

Konkurenční síla Její popis 
Stávající konkurence ČR má mnoho konkurentů, zejména země EU 
Zlepšení inovační politiky jiných států Nová efektivní inovační politika jiného státu 
Nedostatek lidského kapitálu Nekvalifikovaná pracovní síla, nebo její nedostatek 
Změna přístupu k inovacím Pokud bude vědecký a technologický pokrok omezen  
Ekonomická recese Pokles HDP, Kupní síly obyvatelstva 

Obrázek 6 Model 7 S firmy McKinsey 
Zdroj: Zdroj: Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 114 vlastní zpracování 
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Strategie – Na základě analýzy strategií: Inovační strategie České republiky 2019–2030 (RVVI, 2019), 
NP VaVaI 2021+ (RVVI, 2020), Národní RIS3 strategie ČR 2021–2027 (MPOa, 2021) autor diplomové 
práce považuje strukturu a cíle ČR v oblasti podpory inovací za reálné a proveditelné. Ačkoliv má ČR 
dostatečné finanční zdroje (s významným přispěním z fondů EU) na realizaci svých aktivit definova-
ných ve strategickém plánu, není schopna (ČR) dostatečně rychle (nejsou dodržovány vlastní ter-
míny) realizovat a naplňovat své cíle v souladu s danou strategií. Současné strategie zmíněné výše 
se oproti svým přechozím verzím snaží tento problém alespoň částečně eliminovat, a to například 
prostřednictvím odpovědné osoby za realizaci dílcích aktivit a cílů. 

Struktura – Politiku inovací vykonává několik veřejných organizací, které si samy řídí svoji agendu. 
Celková struktura je velmi složitá, neboť různé organizace pracují odděleně, na sobě nezávisle, pří-
padně spolu spolupracují neefektivně. Toto dokládají i závěry NKÚ uvedené v přechozí části této 
práce. 

Systémy – Systém realizace podpory inovací je velmi komplexní, a to zejména proto, že politika 
podpory inovací není koordinována jedním nadřazeným orgánem, který by výstupy daných úřadů 
kontrolovat a aktivně řídil již v průběhu realizace.  

Sdílené hodnoty – ČR má jasně definovanou vizi a cíle v rámci Inovační strategie České republiky 
2019–2030. Tyto cíle jsou logicky děleny na dílčí cíle a aktivity, jejichž realizací lze dosáhnout poža-
dovaných výsledků. Realizace podpory inovačních aktivit a dotačních programů zaměřených na tyto 
aktivy tvoří logický a funkční celek, který je realizován prostřednictvím činností jednotlivých 
úřadů/orgánů, definovaných výše uvedenou strategií. Dle autora práce jsou cíle přiměřené a jejich 
realizace je možná. 

Styl –Zejména složité dotační podmínky jsou překážkou financování inovačních aktivit, neboť vy-
tváří dodatečnou administrativní zátěž a mohou na základě určitých kritérií i ztížit získaní finanční 
podpory, neboť informace nejsou včas kompletně sdíleny s žadateli z řad podnikatelů. Tradiční by-
rokracie a nepřehlednost v možnostech získání dotačního financování vede k ztraceným příležitos-
tem.  

Skupina (personál) a schopnosti – Realizace politiky podpory inovačních aktivit a financování vědy, 
výzkumu a inovací vychází již ze zkušeností z přechozích let. Dotační financování EU je průběžně 
hodnoceno jak na národní úrovni i ze strany EU. Na realizaci se podílí široká škála zaměstnanců 
veřejné správy, zde můžeme identifikovat problém efektivní a rychlé komunikace mezi těmito za-
městnanci různých úřadů. Zkušenosti zaměstnanců jednotlivých úřadů vychází z realizace politiky 
a dotačních programů podpory inovačních aktivit a financování vědy, výzkumu v přechozích letech.  

Příprava strategických dokumentů a vytváření podmínek podpory inovačních aktivit, dotačních pro-
gramů může být značně ovlivněna i změnou poltického vedení a klíčových postů ve vedení minis-
terstev a jiných dotčených úřadů.  
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6.5 EFE, IFE, IE Matice a jejich kombinace do SWOT matice 

EFE matice slouží (Fotr et al., 2020, s. 245–269) k hodnocení externí pozice strategického záměru 
vybráním a hodnocením externích faktorů. IFE matice obdobně hodnotí interní faktory. Postup 
tvorby IFE a EFE matice je podobný, je nutné zvolit každému klíčovému faktoru přiřadit váhu v roz-
mezí od 0,0 (nízká) do 1,0 (vysoká) a dále ohodnotit každý faktor stupněm vlivu: 4 body = významná 
příležitost; 3 = méně podstatná příležitost; 2 = méně důležitá slabá hrozba; 1 = významná slabá 
hrozba. EFE matici tvoří hrozby (T) a příležitosti (O) a IFE matici tvoří silné (S) a slabé stránky (W). 

Váhy pro EFE a IFE matice byly určeny autorem diplomové práce v rozsahu 0,00 až 1,00 podle jejich 
významnosti a vlivu na zlepšení faktorů vedoucích k podpoře vzniku a rozvoji inovačních aktivit v 
souladu s činnostmi definovanými v Inovační strategii České republiky 2019–2030 (RVVI, 2019). 

6.5.1 EFE matice  

EFE matice níže představuje klíčové externí faktory, které vybral autor diplomové práce na základě 
PESTLE analýzy, Porterova modelu konkurenčního prostředí, Modelu 7S. Faktory uvedené níže byly 
vybrány v souladu s cíli definovanými v klíčových strategických dokumentech zaměřených na pod-
poru inovací, jako jsou Inovační strategie České republiky 2019–2030 (RVVI, 2019), NP VaVaI 2021+ 
(RVVI, 2020) a Národní RIS3 strategie ČR 2021–2027 (MPOa, 2021). 

Tabulka 8 Vývoj pojetí inovačních modelů EFE matice 

O/T Popis Váhy Body Celkem 

O1 Rozvoj digitalizace, technické infrastruktury 0,1 4 0,4 

O2 Vysoká kvalita veřejného vzdělání 0,1 4 0,4 

O3 Veřejná podpora inovativních firem 0,05 4 0,2 

O4 Rozvoj umělé inteligence 0,05 4 0,2 

O5 Dostupná odborná pracovní síla 0,15 4 0,6 

T1 Změny životního stylu 0,05 2 0,1 

T2 Riziko změny legislativy 0,05 2 0,1 

T3 Ekonomická krize 0,1 2 0,2 

T4 Antropogenní katastrofy 0,15 4 0,6 

T5 Přírodní katastrofy  0,1 3 0,3 

Celkem 1 - 3,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkový vážený průměr se rovná 3,1. Externí pozice je nadprůměrně silná. 
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6.5.2 IFE matice 

IFE matice, podobně jako EFE matice výše, představuje klíčové interní faktory, které vybral autor 
diplomové práce na základě PESTLE analýzy, Porterova modelu konkurenčního prostředí, Modelu 
7S. Faktory uvedené níže byly vybrány v souladu s cíli definovanými v klíčových strategických doku-
mentech zaměřených na podporu inovací, jako jsou Inovační strategie České republiky 2019–2030 
(RVVI, 2019), NP VaVaI 2021+ (RVVI, 2020) a Národní RIS3 strategie ČR 2021–2027 (MPOa, 2021). 

Tabulka 9 IFE matice (vlastní zpracování) 

S/W Popis Váhy Body Celkem 

S1 Kvalifikovaná pracovní síla 0,2 4 0,8 

S2 Kvalitní infrastruktura 0,1 4 0,4 

S3 Umístění ČR 0,05 2 0,1 

S4 Levná pracovní síla 0,05 2 0,1 

S5 Přístup ke globálním trhům 0,1 4 0,4 

W1 Složitý právní systém 0,1 3 0,3 

W2 Složitá veřejná správa 0,1 3 0,3 

W3 Nízké investice do výzkumu 0,2 4 0,8 

W4 Nejednotná politika státu 0,05 2 0,1 

W5 Korupce 0,05 2 0,1 

Celkem 1 - 3,4 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkový vážený průměr se rovná 3,4. Interní pozice je nadprůměrně silná. 

6.5.3  IE matice  

Podle Fotra (Fotr et al., 2020, s. 304–318) představuje Matice IE hodnocení interních a exter-
ních faktorů, vzniká kombinací IFE a EFE matic a slouží ke stanovení vhodné strategie podniku. Osa 
X je celkový vážený průměr IFE a osa Y je celkový vážený průměr EFE. 



 46 

 
Obrázek 5 IE matice 
Zdroj: vlastní zpracování 

Průsečík hodnot výsledků EFE a IFE se nachází v kvadrantu č. III, kdy průměrná hodnota je 3,25. Dle 
Fotra to znamená, že je potřeba „udržovat a potvrzovat” vybranou strategii, snažit se o další průnik 
a inovovat své portfolio. Autor diplomové práce považuje v souladu s výsledky Matice IE strategii 
ČR v oblasti podpory inovací za přiměřenou s pozitivním dopadem a doporučuje tuto strategii dále 
realizovat.  

Z pohledu strategického zaměření ČR v oblasti inovací autor diplomové práce doporučuje pokračo-
vat v činnostech definovaných v Inovační strategii České republiky 2019–2030 (RVVI, 2019), neboť 
dosažení již definovaných dílčích cílů přispěje k lepší podpoře inovačních aktivit a celkovému eko-
nomického růstu.  

Dle autora práce je však klíčové realizovat strategické aktivy v souladu s potřebami podniků jedna-
dvacátého století, definovanými Kotterem (2015, s. 201–213). 

6.6 SWOT analýza vycházející z kombinace IFE a EFE matic 

Níže vytvořená SWOT analýza (Keřkovský a Vykypěl, 2006, s. 120–124) vychází z kombinace IFE 
a EFE matic a také z analýz vnějšího a vnitřního prostředí v předchozích kapitolách. SWOT matice 
představuje klíčové faktory související s podporou inovačních aktivit v ČR. Následující SWOT ana-
lýza, vytvořená autorem, definuje rozhodující faktory, které mají vliv na současný, ale i budoucí 
rozvoj podpory a vznik nových inovačních aktivit v ČR, Popis jednotlivých oblastí níže shrnuje vý-
sledky a závěry vycházející z přechozích kapitol praktické, ale i teoretické části.  
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Tabulka 10 SWOT analýza vycházející z kombinace IFE a EFE matic 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

S Popis SUM  

S1 Kvalifikovaná pracovní síla 0,8 

S2 Kvalitní infrastruktura 0,4 

S3 Umístění ČR 0,1 

S4 Levná pracovní síla 0,1 

S5 Přístup ke globálním trhům 0,4 
 

W Popis SUM 

W1 Složitý právní systém 0,3 

W2 Složitá veřejná správa 0,3 

W3 Nízké investice do výzkumu 0,8 

W4 Nejednotná politika státu 0,1 

W5 Korupce 0,1 
 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

O Popis SUM 

O1 Rozvoj digitalizace, technické in-

frastruktury 

0,4 

O2 Vysoká kvalita veřejného vzdě-

lání 

0,4 

O3 Veřejná podpora inovativních fi-

rem 

0,2 

O4 Rozvoj umělé inteligence 0,2 

O5 Dostupná odborná pracovní síla 0,6 
 

T Popis SUM 

T1 Změny životního stylu 0,1 

T2 Riziko změny legislativy 0,1 

T3 Ekonomická krize 0,2 

T4 Antropogenní katastrofy 0,6 

T5 Přírodní katastrofy  0,3 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.6.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky autor diplomové práce zařadil kvalifikovanou pracovní sílu, kvalitní infrastruk-
tura, umístění ČR (z regionálního pohledu v rámci Evropy), levnou pracovní sílu a přístup ke globál-
ním trhům. Tyto silné stránky autor diplomové práce vybral, neboť ČR se rozvoji oblasti inovací již 
dlouhodobě věnuje a díky kvalitnímu vzdělávacímu systému je schopná konkurovat ostatním ze-
mím nejen v rámci EU. Zároveň je atraktivním místem pro zahraniční investice například z Německa, 
Japonska a Jižní Koreje, a to díky nižším nákladům na pracovní sílu a zároveň výhodnou polohou 
v porovnání s některými jinými evropskými státy.  
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Jak uvádí Mikuláštík (2010, s. 190–191), organizace je závislá na zaměstnancích, neboť ti ovlivňují, 
co se v organizaci děje a mohou tvůrčí potenciál organizace dále rozvíjet a napomáhat tak vzniku 
inovací, nebo na druhou stranu vytvářet bariéry tvůrčím procesům. Růst podílu kvalifikované pra-
covní síly a kvalitní infrastruktura obecně jsou důležité i pro budoucí rozvoj inovativních firem v ČR. 

6.6.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky autor zařadil faktory jako složitý právní systém, složitá veřejná správa, nízké in-
vestice do výzkumu, nejednotná politika státu a korupce. Autor diplomové práce tyto oblasti zařadil 
na základě poznatků z přechozích kapitol v praktické části. Tyto skutečnost a nedostatky nepřímo 
potvrzuje i Inovační strategie České republiky 2019–2030 (RVVI, 2019) a již míněné vybrané závěry 
NKÚ vztahující se k programovému období 2014-2020 (NKÚ, 2018; NKÚ, 2019; NKÚ, 2021a; NKÚ, 
2021b).  

6.6.3  Příležitosti 

Mezi příležitosti autor diplomové práce zahrnul oblasti jako rozvoj digitalizace, technické infrastruk-
tury, vysoká kvalita veřejného vzdělání, veřejná podpora inovativních firem, rozvoj umělé inteli-
gence, dostupná odborná pracovní síla. Tyto oblasti byly vybrány, neboť jsou podporovány politikou 
EU i politikou ČR. Rozvoj těchto oblastí je odpovědí na současné trendy a potřeby v naší společnosti.  

Podniky, které intenzivně investují do výzkumu a inovují, získávají konkurenční výhodu a zlepšují 
své postavení na trhu. Realizace inovací není v dnešní době volbou, ale nezbytností, pokud firmy 
chtějí udržet spokojenost svých zákazníků a klientů (Synek, 2011, s. 156; Drucker 2012, s. 29-33); 
Kotter, 2015, s. 213.) 

6.6.4 Hrozby 

Změny životního stylu, riziko změny legislativy, ekonomická krize, antropogenní katastrofy a pří-
rodní katastrofy autor diplomové práce považuje ze významné hrozby pro budoucí rozvoje inovač-
ních aktivit. Tyto aktivity mohou negativně ovlivnit schopnost a ekonomické zdraví firem, a tím sní-
žit jejich schopnost inovovat. V současné době mezi tyto hrozby autor diplomové práce řadí 
zejména hrozbu ekonomické krize (růst inflace), pandemii COVID-19 a globální i lokální konflikty, 
které například vedou k vyšším cenám komodit a narušují dodavatelské řetězce. Ačkoliv jsou tyto 
hrozby jsou z pohledu ČR nerelevantní, mohou pro některé dílčí podniky být i příležitostí pro rozvoj 
jejich inovačních aktivit.  

6.6.5 Shrnutí SWOT analýzy 

Poznatky shrnuté v rámci SWOT analýzy představují ucelený pohled na problematiku podpory ino-
vací a navazujících aktivit z širšího pohledu veřejné správy. Tyto poznatky mohou být dle autora 
diplomové práce dále zkoumány a posloužit jako podklad pro zlepšení podpory inovací v ČR. Vlastní 
návrhy s ohledem na poznatky v této práci autor diplomové práce shrnuje v kapitole Vlastní návrhy 
na zlepšení podpory inovací v ČR.  
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7 VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PODPORY INO-

VACÍ V ČR 

Na základě poznatků z praktické části a podkladů z části teoretické autor diplomové práce připravil 
tři vlastní návrhy na zlepšení podpory inovací v ČR. Oblast podpory inovací je velmi komplexní a cí-
lem těchto návrhů je alespoň částečně tuto oblast nasměrovat k pozitivním změnám podporujícím 
inovace. Před realizací těchto návrhů autor diplomové práce doporučuje další analýzu jednotlivých 
oblastí, a to za účelem správné realizace a implementace.  

Následující podkapitoly představují vlastní návrhy zlepšení vybraných oblastí činnosti orgánů ve-
řejné správy podporujících vznik a rozvoj inovačních aktivit. Realizace těchto změn podle autora 
diplomové práce napomůže k efektivnější podpoře inovačních aktivit veřejnou správou. 

7.1 Změny týkající se řízení podpory inovací 

Tyto změny jsou zaměřeny zejména na zvýšení efektivnosti administrace finanční podpory a řízení 
projektů v této oblasti ze strany dotčených orgánů veřejné správy. Efektivní a moderní řízení pod-
pory inovací v ČR je v souladu s myšlenkami Kottera (2015) i Rothwella (Žižlavský, 2011). 

Tabulka 11 Vlastní návrhy na zlepšení podpory inovací v ČR a v souvislosti s podporou fondů 

Název změny Popis Změna stavu 

Vytvoření jed-
noho informač-
ního systému 
 

Veřejná správa, jednotlivá ministerstva 
disponují různými internetovými portály 
pro správu dotací. Měl by být však vytvo-
řen jeden komplexní informační systém, 
který by byl povinný a jednotný pro 
všechny subjekty řídící a realizující ná-
rodní i nadnárodní dotační aktivity.  
 
Nový informační systém by měl být reali-
zován tak, aby splňoval principy Organi-
zace 21. století dle Kottera (2015) defino-
vané v teoretické části. Nový informační 
systém by tedy měl zejména splňovat 
tyto principy:  
Informačních systém sledující výkonnost, 
především data, široká distribuce infor-
mací o výsledcích a součástí je manažer-
ský výcvik a podpůrné systémy přístupné 
řadě lidí. 
 

V současnosti existuje několik in-
formační portálů spravujících do-
tace jako například: 
https://isprofin.mfcr.cz/rispf  
https://www.dotaceeu.cz/  
https://aisportal.mpo.cz/AISPor-
tal/Default  
https://www3.mmr.cz/zad/#/ 
 
Touto změnou by došlo k vytvo-
ření jednoho informačního por-
tálu (informačního systému). Im-
plementací nového systému by 
došlo k zjednodušení administra-
tivy a řízení dotačních programů 
a podniky by měly jeden skutečně 
funkční portál, kde mohou najít 
všechny dotační informace a záro-
veň o tyto dotace přes systém žá-
dat. Systémová integrace a spolu-
práce mezi jednotlivými úřady je 
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v souladu s principy inovace páté 
generace dle Rothwella (1994). 

Jeden hlavní 
odpovědný or-
gán – vykoná-
vající kontrolu 
na týdenní bázi. 

Ze autora diplomové práce i z hodnotí-
cích zpráv NKÚ vychází, že dodržování 
termínů realizace aktivit podpory inovací 
se srozumitelnými pravidly podle výchozí 
dokumentace je klíčová. Stabilita orgánů 
veřejné správy zabývajících se realizací 
dotačních aktivit zaměřených na pod-
poru inovací a jejich správné fungování 
musí být zajištěno v nejlepší možné míře, 
aby tyto aktivity mohly být realizovány.  
Procesy a nařízení na národní a EU úrovni 
limitují rozhodnutí úřadů a jejich mož-
nosti lze ovlivnit jen v omezené míře. 
 
Jeden hlavní odpovědný orgán zostřující 
výkonnou i kontrolní funkci umožní efek-
tivnější řízení a vykonávající kontrolu na 
týdenní bázi nad programy podpory ino-
vací i jiných dotačních aktivit. Cílem to-
hoto orgánu by mělo být hledání nových 
změn Drucker (2012, s. 84–85). Tyto 
změny jsou pro organizaci příležitostí. Or-
ganizace by se měla chovat tak, aby tyto 
inovace řešila systematicky a dané změny 
sama hledala. Zároveň by úřad měl uplat-
ňovat rychlé rozhodovací procesy a mít 
pouze několik málo úrovní. 
 

Jeden nadřazený orgán, který 
bude efektivně hodnotit, monito-
rovat orgány veřejné správy a jeho 
stanovisko bude závazné.  
 
Častější kontroly a sdílení zkuše-
ností napříč orgány veřejné správy 
povede k vytvoření kontrolních 
mechanismů, které zajistí dodržo-
vání strategických cílů. Činnost to-
hoto orgánu bude i v nápravě pří-
padných nalezených nedostatků, 
které budou závazné. 
 

Zjednodušení 
dokumentace a 
administrace 
projektů pod-
pory inovací. 
Zaměření na 
další digitalizaci 
a jiný inovace 
v rámci veřejné 
správy 
 

Ze závěrů NKÚ je zřejmé, že systém admi-
nistrace je v současnosti velmi složitý. 
Obsáhlá dokumentace a komplexní pra-
vidla vedou k situacím, kdy orgány ve-
řejné správy samy chybují a nedodržují 
tak principy, které jsou klíčové k vyhod-
nocení cílů definovaných ve strategic-
kých dokumentech.  
 
Autor diplomové práce doporučuje změ-
nit systém za účelem zjednodušení doku-
mentace a administrace projektů a pod-
pory inovací. Prvním krokem je vytvořit 

Zjednodušení dokumentace a ad-
ministrace projektů podpory ino-
vací povede k snížení časové ná-
ročnosti řízení projektů jak na 
straně veřejné správy, tak i na 
straně firem žádajících o dotační 
podporu na inovační aktivity.  
 
Proces změny celého systému 
bude velmi časově i zdrojově ná-
ročný, proto již nyní autor diplo-

mové práce doporučuje vytvořit 
testovací projekt pro programové 
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nový projekt složený z kvalifikovaných 
a zkušených úředníků a realizovat testo-
vací projekt k vyzkoušení změn ve zku-
šebním dotačním programu. Zde je klí-
čové i zapojení orgánů EU, neboť ty mají 
zásadní vliv na pravidla a formu dotač-
ních programů a jejich dokumentaci. 
 
V rámci testovacího projektu mohou být 
uplatněny některé principy vedoucí ke 
změnám popsané v kapitole 
3.4 Řízená změna, jako cesta k inovacím. 
 

období 2028–2035 s cílem vytvo-
řit jasný strategický plán pro im-
plementaci nového programo-
vého období 2028–2035. Výstu-
pem této aktivity bude závazná 
strategie a školení. 
 

Zdroj: vlastní vypracování 

7.2 Vytvoření jednoduchého dotačního programu pro začínající 

podniky 

V teoretické části se vybraní autoři shodují, že vznik a šíření inovací je specifickým procesem, který 
můžeme mít v rámci různých odvětví a oblastí podniku zcela jiný význam a podstatu. Z toho důvodu 
autor této diplomové práce usuzuje, že současná nabídka programů veřejné podpory, nejen z po-
hledu nabídky programového období 2021–2027, může být určitým limitem, neboť dané podmínky 
a pravidla omezují potencionální žadatele (inovující podnik či „start-up“), jejichž projekty jsou rea-
lizovatelné a byly by přínosem. Podle autora diplomové práce je potřeba vytvořit nový, jednoduchý 
dotační program, který má jasné oblasti podpory a jen několik pravidel. Základním pravidlem by 
bylo omezení na velikost podniku (tj. pouze malé podniky do 10 zaměstnanců a nové podniky) a 
výše dotace formou zvýhodněného úvěru – cílem je zaměřit se na podporu menších nových a ino-
vativních podniků s již existující službou, produktem v perspektivním oboru v souladu s cíli Inovační 
strategie České republiky 2019–2030 (RVVI, 2019).  

Oproti tradičním programům podpory jsou rozdílné následující charakteristiky dotačního pro-
gramu: 

 Cílem je poskytnout rychlou a jednoduchou finanční podporu do maximální výše 500 000 
Kč formou bezúročné půjčky.  

 Zpracování žádosti formou jednoduchého online formuláře a vyplacení podpory v rámci 30 
dnů. 

 Podnik v rámci dotačního programu nemusí první rok platit žádné daně – snížení adminis-
trativy podniku. 

 Splátku půjčky lze rozdělit na období 3 až 5 let, s odkladem počátku splácení o jeden rok. 

Hlavním cílem a podstatou tohoto nového dotačního programu by byla rychlost a jednoduchost 
financování nových inovativních projektů a podniků s ohledem na potřeby definované v praktické 
části a minimalizace administrativní a časové náročnosti v průběhu žádosti o dotaci. 
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7.3 Sytém hodnocení inovačního potenciálu žadatele o finanční 

podporu 

Jedním ze zmiňovaných problému je dle analyzované hodnotící zprávy NKÚ sporná či neefektivní 
finanční podpora některých projektů a hodnocení jejich skutečných dopadů v kontextu inovativních 
dopadů a očekávaných přínosů.  

Autor diplomové práce proto navrhuje vytvořit nový, dobrovolný hodnotící systém klasifikace ino-
vativních firem (žadatelů), který by pomohl při hodnocení a posouzení daného žadatele a jeho 
schopnosti realizovat inovativní projekt. Cílem tohoto systému je dobrovolně motivovat firmy pů-
sobící v ČR k získání výhody při žádosti o dotaci v oblasti podpory inovací a vytvořit tak zároveň 
přehledný systém pro potřebu veřejné správy. Data z tohoto systému posléze lze využít i pro ná-
sledné hodnocení inovačních aktivit těchto firem. Inspiraci k vytvoření tohoto systému hodnocení 
našel autor diplomové práce v oblasti ratingových agentur, kterými jsou například Fitch Ratings, 
Moody's, Standard & Poor's.  

Cílem tohoto hodnotícího systému je motivovat dobrovolně inovující firmy poskytovat níže uve-
dená data. Na základě těchto dat je pak vytvořeno hodnocení podniku a stanoven jeho inovační 
potenciál. Čím vyšší je dané hodnocení inovativního podniku („A“  – nejvyšší, „D“ – nejnižší), tím 
vyšší získává podnik výhodu v rámci daného hodnocení při posouzení nároku na vybranou dotaci. 
Následující tabulka představuje vybraná kritéria pro hodnocení. 

Tabulka 12 Kritéria pro hodnocení inovačního potenciálu žadatele o finanční podporu 

Kritérium hodnocení 
Počáteční hodnota vy-

braný rok 
Popis kritéria Hodnocení a hodnoty 

Investice podniku v Kč 
do vědy a výzkumu 

0 / nebo počáteční 
hodnota určená podni-
kem při vstupu do hod-
nocení 

Dle podkladů 
z účetnictví. 

Hodnocení A–D, hod-

nocení bude provádět 

systém automaticky 

každý rok na základě 

předem stanovených 

neveřejných vah a kri-

térií. 

Počet patentů 0 
Nově zapsané pa-
tenty. 

Spolupráce s výzkum-
nými institucemi /uni-
verzitami 

ANO/NE 

Například spo-
lečný projekt, vý-
voj a sdílení zna-
lostí. 

Nově vznikající podnik 
(start-up) 

ANO/NE 
Podpora nově 
vznikajících inova-
tivních podniků. 

Konkurence schopnost 
podniku  

0 / nebo počáteční 
hodnota určená podni-
kem při vstupu do hod-
nocení 

Produkční síla pod-
niku = EBIT/Aktiva. 
 
Rentabilita tržeb = 
EAT/Tržby. 
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Hospodaření podniku 

0 / nebo počáteční 
hodnota určená podni-
kem při vstupu do hod-
nocení 

ROI = EBIT/Inves-
tiční náklady. 
 
ROE = EAT/vlastní 
kapitál. 

Finanční efekty z inves-
tic 

0 / nebo počáteční 
hodnota určená podni-
kem při vstupu do hod-
nocení 

Hrubá zisková 
marže = 
EBIT/Tržby. 

Zdroj: Vlastní zpracování; Pitra 2006, s. 326 

Do systému hodnocení se mohou zapojit pouze firmy, u nichž vlastnický podíl jiné firmy činí maxi-
málně 25 % a jejíž obrat je více než 50 mil. v daném roce. Cílem je omezit účelné zakládání nových 
firem k získání nových dotací. 

Aby hodnotící systém fungoval co nejefektivněji, je důležitá motivace většiny firem účastnit se to-
hoto systému. Jedním ze způsobů, jak společnosti motivovat, je podmínit nárok na odpočty na dani 
realizací výzkumu a vývoje. 

Firma věnující se vlastnímu výzkumu a vývoji má každoroční nárok na snížení daně z příjmu. Nárok 
na snížení daně lze rozšířit o podmínku, že daná firma věnující se vlastnímu výzkumu a vývoji má 
každoročně nárok na snížení daně z příjmu pouze tehdy, je-li účastníkem výše uvedeného hodnotí-
cího systému. 
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ZÁVĚR 

Jak poznamenává Drucker (2012, s. 235–236), úspěšní inovátoři nejsou ti, kteří riskují nejvíce, ač-
koliv riziko je s novými inovacemi spojené. Úspěšní inovátoři postupují systematicky, jsou konzer-
vativní, nikdy zbytečně neriskují a soustavně hledají nové příležitosti. 

Jednou z významných příležitostí pro inovující firmy jsou dotační programy. Programové období 
2021–2027 nabízí podporu inovačních projektů a aktivit, neboť se jedná o strategickou oblast pro 
ČR i EU.  

Problematika financování dotačních aktivit z veřejných zdrojů je velice komplexní, neboť není jed-
noduše měřitelná. To představuje problém jak pro hodnocení již realizovaných dotačních programů, 
tak pro vytváření budoucích dotačních programů na podporu inovací. Autor této diplomové práce 
proto předpokládá, že programové období 2021–2027 nebude mít zásadní dopad na vyšší konku-
renceschopnost a inovační kapacitu českých podniků pouze na základě toho, že je do podpory ino-
vačních aktivit investováno více než v přechozích letech.  

Důvodem je, že nelze pozorovat zásadní změny u současného programového období 2021–2027 
v porovnání s předchozím dotačním obdobím (období 2014–2020). Ačkoliv došlo k významným po-
zitivním změnám (rozšíření nabídky dotačních titulů zaměřených na podporu inovačních aktivit, vý-
zkumu a vývoje) a zlepšením (řízení a hodnocení realizace dotačních programů ze strany veřejné 
správy je jasněji definováno), nebyly, podle názoru autora této diplomové práce, chyby zmíněné ve 
vybraných kontrolních závěrech napraveny u současného programového období 2021–2027. Pro-
gramové období 2021–2027 dostatečně neřeší obsahové nedostatky vytýkané v závěrech NKÚ mezi 
které například patří: podpora dlouhodobě zaostávajících oblastí (tvorba patentů), nízká míra spo-
lupráce soukromého a veřejného sektoru, koordinace a řízení dotačních nástrojů hospodářských 
politik (NKÚ, 2018; NKÚ, 2019; NKÚ, 2021a; NKÚ, 2021b). 

Financování inovačních aktivit je důležité a ČR by v této aktivitě měla dále pokračovat, avšak důle-
žitá je nejen strategická dokumentace, ale i skutečná a efektivní realizace aktivit a cílů definovaných 
s ohledem na termíny stanovené pro dané programové období. Programové období 2021–2027 za-
počalo minulý rok a nelze v tuto chvíli objektivně hodnotit jeho celkovou úspěšnost ve srovnání 
s předchozím programovým obdobím. Třemi významnými problémy, které přetrvávají již z přecho-
zích let, jsou časové zpoždění, složitý systém řízení a implementace dotačních aktivit. Podle autora 
diplomové práce byly v praktické části navrženy návrhy na zlepšení (vytvoření jednoho informač-
ního systému, efektivní a častá kontrola a hodnocení jednoho odpovědného orgánu veřejné správy, 
zjednodušení dokumentace a administrace projektů podpory inovací) vedoucí k významným pozi-
tivním změnám v oblasti podpory a financování inovačních aktivit orgány veřejné správy. Pro reali-
zace těchto aktivit je důležitá další transformace veřejné správy směrem k další digitalizaci procesů, 
služeb a efektivnějšímu řízení veřejné správy (principy Organizace 21. století dle Kottera, 2015). 

Inovace dnes nespočívají pouze ve vývoji nových výrobků, ale mění zcela naše chování a potřeby. 
Moderní společnosti jako Facebook, Google a Microsoft svými inovativními procesy a produkty vý-
znamně mění i lidské životy, proto v nadcházejících letech budeme moci pozorovat rostoucí význam 
inovací i v dalších oblastech lidské činnosti. Sociální inovace (Kadeřábková, 2015, s. 105–108) je po-
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jem, kterým lze definovat nové a lepší řešení aktuálních společenských problémů a sociálních po-
třeb. O sociální inovaci se jedná tehdy, pokud je patrný dostatečný ekonomický a sociální efekt a její 
realizace přináší užitek jak realizující organizaci, tak samotným zákazníkům. Tyto inovace přináší 
pozitivní změny, které vedou ke změnám chování zákazníků a vyšší udržitelnosti (například orga-
nické zemědělství, hybridní auta, fair trade produkty). 

Podpora inovací z veřejných zdrojů je důležitá, neboť inovativní metody v podniku vedou k získávání 
konkurenční výhody na trhu (Cubero et al., 2021; Drucker 2012, s. 84–85; Synek, 2011, s. 156; Mi-
kuláštík, 2010, s. 164–165). Jedním z důležitých předpokladů úspěchu inovujícího podniku je krea-
tivní a zkušený lidský kapitál podniku. Toto přímo i nepřímo potvrzují výše citovaní autoři. Veřejná 
podpora inovačních aktivit v ČR by se proto měla zejména zaměřit do inovativních projektů v oblas-
tech vzdělání, digitalizace a mikrofinancování nových podniků, které mají předpoklady tvořit a šířit 
další inovační aktivity. Moderní a inovativní firmy zajistí vyšší konkurenceschopnost ČR a zároveň 
pomohou tvořit prostřední pro vznik inovací dalších.  
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