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ABSTRAKT  

 

Cílem bakalářské práce je představit možnosti financování inovačních projektů ve výrobních 

podnicích a specifika takového financování. Část práce se zabývá teoretickým seznámením 

s pojmy, jakými jsou projekt a inovace. Další část práce již představuje vlastní a soukromé 

finanční zdroje, které může podnik využít pro zavedení inovačního projektu. Výstupem práce 

je určení specifik, kterými se financování inovačních projektů vyznačuje. V závěru je také 

doporučena vhodná forma financování.  
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ABSTRACT  

 

The aim of my dissertatiton is to present possibilities of financing of innovation project in 

industrial companies and its specification. Part of my dissertation deals with theoretical 

familiarizing with terms such as project and innovation. The next part of my work introduces 

sources of financing either internal or external that can be used by the company for establising 

the innovation project. The output of my dissertation is determination of specifications, that 

are essential for the financing process of the innovation project. In conslusion, there is also 

recommendet a suitable form of financing.    
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá financováním inovačních projektů v průmyslových 

podnicích. V dnešní době je nutné reagovat na vysokou konkurenci nejen z asijských zemí, 

ale také v rámci domácího trhu. Dosažení konkurenční výhody lze dosáhnout prostřednictvím 

inovací, které znamenají změnu v technologiích, pracovních postupech, organizaci práce 

apod. Velké množství průzkumů potvrzuje, že právě ty firmy, které osloví trh inovovanými 

výrobky, získají na tomto trhu vedoucí postavení.  

Přesto se průmyslové podniky zdráhají sáhnout k inovativnímu řešení. Oproti ostatním státům 

Evropské unie je inovační aktivita v České republice hodnocena jako podprůměrná. Firmy 

v České republice vynakládají pouze minimum financí na inovační procesy. Oproti zahraničí, 

kde výdaje za inovace dosahují v průměru o 30% více, je tento přístup ustrnulý. Jako klíčový 

problém jsou udávány nedostatečné finance. Tímto se dostáváme k jádru bakalářské práce, 

která nabízí přehled finančních zdrojů, z kterých je možné čerpat podporu pro rozvoj inovací 

v průmyslovém podniku. Na teoretické seznámení s projektovým řízením a inovacemi, které 

popisuje první a druhá kapitola práce, navazuje kapitola Financování inovačních projektů. 

Zde čtenář nalezne rozdělení na vlastní a cizí zdroje finanční podpory a dále rozdělení cizích 

zdrojů na soukromé a veřejné. Samozřejmostí je také charakteristika těchto finančních zdrojů.  

Cílem bakalářské práce není jen samotný výčet možností, jak lze dosáhnout prostředků 

k financování inovačních projektů, ale především vymezení specifik takového financování. 

Jelikož se financování inovací liší od financování běžných projektů, je vhodné znát tyto 

specifické znaky a brát je při realizaci případného vlastního inovačního projektu v potaz.  

Závěrem si bakalářská práce klade za cíl zhodnotit obsah a výsledky práce a také doporučit 

nejvhodnější formy financování inovačních projektů.  
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2. Projektové řízení 

Způsob řízení prostřednictvím projektů se nazývá projektové řízení. Představuje vysoce 

účinný nástroj řízení změn a komplexní koncepci efektivního dosahování strategických cílů. 

Projektové řízení umožňuje manažerům dosáhnout finální kvality výstupu s minimálními 

nároky na čas a ostatní zdroje. Projektové řízení zahrnuje řízení jednotlivých zadaných 

projektů a vytvoření organizační struktury. Zahrnuje také koordinaci projektů z časového 

hlediska a dostupné zdroje na využití.  

Můžeme se setkat s velkým množstvím pojmů, charakterizující projektové řízení. Všechny se 

však shodují ve svém hlavním smyslu. Říkají, že projektové řízení je vynaložené úsilí jedinců, 

kteří v plánovaném čase využijí svých znalostí a metod projektového řízení tak, aby došli 

k předem stanovenému cíli. Zároveň je třeba zajistit rovnováhu nejen mezi rozsahem prací, 

časem, náklady a kvalitou, ale také mezi zájmovými skupinami a tím, co od výsledku projektu 

očekáváme. [4] 

 

2.1 Projekt 

Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém plánu, 

navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo zadavatele.  

Projekt je aktivita omezená v čase, která se dá realizovat pouze jednou bez opakování se 

značným množstvím charakteristických rysů. [4]  

Projekt lze definovat podle Dalibora Vytlačila jako „série jednotlivých kroků (činností) 

navržených pro dosažení určitého cíle, které vyžadují čerpání zdrojů, za podmínek dodržení 

časového plánu, rozpočtu a kvalitativních kritérií vytvořeného systému.“ [15]   

O projektu můžeme také říci, že jde o plánovaný vývoj určitého technického i netechnického 

díla vyžadující uspořádání aktivit vyžadující čas a zdroje. [15] 
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2.1.1 Charakteristické rysy projektu 

Každý projekt by měl obsahovat následující charakteristiky: jedinečnost, využívání zdrojů, 

vytváření v rámci organizace a určení trojrozměrného cíle. Pokud se tyto vlastnosti vyskytují 

společně, odlišují řízení projektu od jiných manažerských činností. 

1. Jedinečnost: Každý projekt je jedinečný, protože se provádí pouze jednou, je časově 

omezený a v téměř každém případě na něm pracuje jiná skupina lidí.  

2. Zdroje: Projekty se uskutečňují pomocí zdrojů, a to lidských, finančních a 

materiálních.  

3. Organizace: Vybraná organizace sleduje v daném okamžiku větší počet cílů a priority 

k její realizaci se vzájemně rozcházejí. Manažer projektu se musí dokonale orientovat 

v tomto prostředí a dovést projekt k úspěšnému dokončení. Nejběžnějším a 

nejpoužívanějším typem organizace je maticová organizace. Tato organizace je 

kombinačním prvkem funkční čistě projektové organizační struktury. Využití této 

organizační struktury je velmi vhodné pro firmy zabývající se novými nebo 

inovačními projekty. Na obrázku 1 můžeme vidět efektivní zapojení všech funkčních 

oddělení. Mezi hlavní výhody maticově uspořádané organizace lze zařadit velkou 

flexibilitu, dobrý kontakt mezi organizacemi odpovídajících za úspěch projektu a také 

rychlou reakci na přání zákazníka.  

 

 

Obr. 1 Maticová organizace [15] 
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4. Trojrozměrný cíl:Trojrozměrný cíl lze jinak definovat jako trojimperativ. 

Trojimperativ se skládá ze specifikace kvality provedení, časového plánu a rozpočtu 

vyjádřeného v penězích nebo v pracovních hodinách. Současně musí být splněny 

požadavky na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady projektu. Z 

obrázku 2 vyplývá, že klíčovým požadavkem, kterým trojimperativ disponuje, je 

dosažení tří nezávislých cílů a ne pouze jednoho. [10]   

 

Obr. 2 Trojrozměrný cíl [16] 

 

2.1.2 Zájmové subjekty 

Mezi znaky, které jasně definují projekt, patří: 

1. Účelovost patří mezi hlavní znaky projektu, jelikož projekt je aktivita s jasně 

definovaným výsledkem. Projekt se skládá z několika dílčích úkolů, které musí být 

dokončeny, aby bylo možno dosáhnout projektového cíle.  

2. Souvztažnost. Projekt, který probíhá v organizaci je většinou propojen s celou řadou 

jiných projektů. Zachovává však vztah k pravidlům, které uplatňují v organizaci.  

3. Unikátnost. V každém projektu lze nalézt jedinečné prvky. Neexistují dva projekty, 

které by byly naprosto identické. Lze nalézt podobné rysy u vědeckých nebo 

výzkumných projektů, ale u projektů strojírenských a stavebních a dalších, kterými se 

průmyslové podniky zabývají, zachovávají svou definitivní jedinečnost.  
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4. Konfliktnost. Lze nalézt v zainteresovaných stranách projektu. Konfliktnost mezi 

zákazníkem, provádějící organizací, projektovým týmem a veřejností je nevyhnutelná. 

Každá konkrétní složka zainteresovaných stran požaduje získání svých nároků a cílů. 

[15] 

2.2 Projektové fáze 

Každý projekt se skládá z několika dílčích fází. Tyto fáze se spojují v tzv. životní cyklus 

projektu. Životní cyklus je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počet 

jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována. Obecně se životní 

cyklus skládá z následujících fází:  

1. Konceptuální návrh 

V této fázi organizace formuluje základní záměr projektu. Snaží se navrhnout alternativy 

řešení. Hodnotí přínosy a dopady realizace projektu. Odhaduje náklady a čas na potřebu 

vlastní realizace. Zároveň se v této fázi provádí předběžná analýza  rizik a musí se rozhodnout 

o technologických aspektech projektu, především o dostupnosti a charakteru použité 

technologie. Provedou se zde všechny studie proveditelnosti. Zjišťuje se, zda lze získat 

finanční zdroje, a zda bude projekt ekonomicky životaschopný.  

2. Návrh projektu 

Po navržení prvotních koncepčních rozhodnutích musí být navržena organizační struktura 

projektu a způsob komunikace v projektu. Připravuje se první časový plán a rozpočet. 

Dochází zde k dohodám se subdodavateli jednotlivých částí projektu.  

3. Podrobná příprava projektu 

Navrhují se prostředky a procedury pro provádění řízení, kontroly a monitorování projektu. 

Výstupním prvkem z této etapy je detailní plán projektu. Tento plán se skládá z podrobné 

struktury prací projektu s popisem jejich činností. Řadí se zde také časový harmonogram 

zahrnující vazby mezi činnostmi, určuje potřebné zdroje, konečné požadavky na navrhovaný 

systém a rozpočet. Finální produkt bude tak kvalitní jako byl kvalitní jeho podrobný plán.  

4. Etapa vývoje a produkce  

Cílem této etapy je dosažení cílů projektu v časovém a finančním rámci, který byl určen. 

Činnosti související se zajištěním operační fáze, tedy příprava uživatelů, zpracování plánu 
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údržby, příprava dokumentace a zahájení procesu zajištění dodavatelů, spadají také do této 

fáze.   

5. Ukončení 

Tato finální fáze znamená dokončení práce na projektu, dokumentech a odevzdání výsledků 

projektu zákazníkovi. Provádějící organizace má v této fázi důležitý interní úkol, a to 

vyhodnocení celého procesu, tedy zhodnocení průběhu prací na projektu. Důvodem jsou 

důležité podklady pro zlepšování práce na dalších projektech. [11] 

Na obr. 3 je graficky znázorněn průběh projektu v jeho jednotlivých fázích.  

 

Obr. 3 Fáze projektu [15] 

 

2.3 Metody projektového řízení 

Jedná se o konkrétní metody a postupy. Jde především o metody technického charakteru. Tyto 

metody projektového řízení úzce souvisejí s třetí projektovou fází, ke které přistupujeme až 

v době, kdy máme přesně vydefinován pro jekt.  

Metoda Ganttových diagramů: Tato metoda velmi jednoduše a názorně ukazuje sled úkolů 

a jejich začátky a konce. Jedná se o grafické znázornění naplánované posloupnosti činností 

v čase, které je využíváno při řízení projektů nebo programů. Během řízení projektů mohou 

nastat jakékoliv události, které mohou narušit časový plán projektu. Ganttovy diagramy 
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vyvářejí jasný přehled, kde jednotlivé fáze projektu začínají, končí nebo na sebe vzájemně 

navazují. Pro realizační tým projektu představují Ganntovy diagramy důležitou pomůcku, 

která usnadňuje vzájemnou koordinaci jednotlivých činností. V praxi se nejčastěji používá  

jednoduchá forma diagramu, kdy se jedná pouze o grafické znázornění sledu činností. Pro 

použití této metody stačí vytvoření tabulky v jednoduchých kancelářských programech, kdy 

se do sloupců zapisuje časové období, ve kterém se plánuje, a v řádcích se pak zobrazují 

jednotlivé aktivity. Složitější forma Ganttova diagramu znázorňuje různé návaznosti mezi 

jednotlivými aktivitami.  

Metoda logického rámce: Jedná se o postup, který umožňuje navrhnout a uspořádat základní 

charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech. Jeho výhodou je, že dokáže velice 

jednoduše popsat projekt včetně jeho  jednotlivých vazeb na jedné stránce formátu A4. Měl by 

být vypracován již na začátku celého plánovacího procesu, kdy základem pro jeho vytvoření 

jsou otázky: PROČ? CO? JAK? Jejich zodpovězení lze získat obsahové shrnutí projektu. 

Logický rámec může být v průběhu projektu aktualizován, jelikož výstupy a aktivity se 

mohou měnit. Základním předpokladem pro úspěšné využití této metody je definování všech 

měřitelných cílů projektu.  

Metoda CPM (Critical Path Method): Základní metoda časového plánování projektu, která  

využívá deterministické odhady dob trvání realizace jednotlivých činností. Rozpozná kritické 

fáze projektu a časové rezervy činností. Využívá se především při řízení velkých projektů. 

Tato metoda využívá síťových diagramů. Můžeme říci, že použitím metody CPM můžeme 

významně zlepšit dosažení plánovaných termínů a nákladů projektu. [15] 
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3. Inovace v průmyslu 

 

K tomu, aby moderní podnik dosáhl úspěšnosti na trhu a odolával četné konkurenci, je 

zapotřebí rozvíjet technologické postupy, vytvářet nové metody práce či zavádět nové či 

zdokonalené druhy výrobků apod. K tomu slouží inovace, v jejichž důsledku dochází 

k efektivnějšímu využití zdrojů a k celkovému zlepšení fungování podniku.  

3.1 Inovace 

Výraz inovace pochází z latinského slova „innovatio“, což v překladu značí novinku či 

změnu k lepšímu. Jedná se o termín využívaný při zavádění změn, které vedou ke zlepšení 

výkonu, organizace, vedení ve společnosti či službách. Jednoznačná definice pojmu inovace 

neexistuje, protože každý autor či podnik vnímá inovaci jinak a jinak ji charakterizuje. Pokud 

vybereme obecnou definici z mnoha jiných, dá se v oblasti průmyslového sektoru inovace 

identifikovat například jako „zavedení pokrokové kvalitativní změny v  podobě nové 

kombinace výrobních faktorů umožňující novým způsobem uspokojit potřeby.“ [8] Inovační 

procesy se nevztahují jen k otevírání nových trhů, ale nabízí také změnu v působení již na 

zavedených trzích. Nutné je zdůraznit, že inovace je mylně považována jen za změnu 

technologií. Jedná se také o změnu byznys modelů, což například zahrnuje organizaci práce 

nebo způsob komunikace se zákazníky. Úspěšné společnosti kombinují oba tyto faktory za 

účelem dosažení efektivní inovace. Příkladem může být revoluce automobilového průmyslu 

v první polovině 20. století, kdy Henry Ford zahájením linkové výroby, standardizací a 

rozvojem masového trhu provedl radikální inovaci obchodního modelu. [2] 

Za „duchovního otce“ inovace je považován Joseph Schumpeter (1883-1950), který byl 

celosvětově známým ekonomem a působil také jako rakouský ministr financí. Jeho myšlenka 

byla následující: podnikatelé se budou snažit použít technologickou inovaci, tj. nový produkt, 

službu nebo nový proces při jejich produkci, pokud tím získají konkurenční výhodu, čímž 

získají tzv. „monopolní zisk“. Ostatní podnikatelé ovšem budou chtít dosáhnout také 

takového zisku, důsledkem čeho bude vznik dalších inovací. Příval nových myšlenek dospěje 

k odstranění monopolu a následné rovnováze na trhu. Tehdy se začíná cyklus opakovat a 

dochází podle Schumpetera k procesu „kreativní destrukce“, kde existuje „neustálá snaha o 

vytvoření něčeho nového, což současně zruší stará pravidla a zavádí nová- vše je poháněno 

snahou o nové zdroje zisku.“ [13] 
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Schumpeterovo pojetí inovace bylo vnímáno jako jakési „světově původní řešení, výchozí a 

první aplikace nějaké teoretické myšlenky.“ [8] Časem se pojem inovace rozšířil i na všechny 

změny daného podniku, tedy i inovace převzaté. 

Na Schumpetera navázali další teoretikové, kteří se blíže zabývali inovací a podali její nové 

definice. V českém prostředí patří mezi nejznámější práce profesora Valenty. Inovací je 

rozuměna jakákoli změna- přechod k novému stavu- ve vnitřní struktuře výrobního 

organismu. Výrobní organismus představuje obecné označení pro organizační jednotku, v níž 

se realizuje proces s uplatněním techniky. [1] Podle významu a rozsahu je pak rozlišováno 

několik tzv. řádů inovací ve škále „minus-9“. 

Inovační teorii dále rozvinul německý ekonom profesor Gutenberg, který udává čtyři typy 

inovací: změna oscilativního typu, změna pravidelná, změna kvantitativní a změna 

mutativního charakteru. Ty se liší jak svým charakterem, tak ve změnách ve vztahu k pohybu 

nákladů, které jsou vyvolány po realizaci inovačního procesu. [1] 

 

3.2 Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost lze chápat jako schopnost nebo souhrn předpokladů firem, podniků, 

odvětví pro dosažení dlouhodobě udržitelné a růstové ekonomiky a tím i zvyšování 

ekonomické úrovně v podmínkách vnitřní a vnější rovnováhy.  Mezi konkurenceschopnost lze 

také zařadit schopnost neustálého vykazování růstu produktivity, jejímž záměrem je 

dosahovat s omezenými vstupy práce a kapitálu vyšších výstupů. [5] 

Konkurenceschopnost firmy se projevuje udržením a získáním nových zákazníků, ale také 

udržením a zvyšováním podílu na trhu. Konkurenční pozice firmy stále více závisí na 

využívání lepších, kvalitativně založených vstupů. Mezi tyto vstupy lze zařadit výzkum a 

vývoj, technologický pokrok, zlepšování kvalifikace pracovních sil a hlavně vznik a uplatnění 

inovací. Inovační systém je v ekonomice podniku chápan jako jeden z hlavních předpokladů 

pro dlouhodobě udržitelný růst konkurenceschopnosti.  

Zdroje konkurenční výhody se dělí na nákladové a kvalitativní. Jejich rozdělení souvisí 

s dosaženou ekonomickou úrovní. V silných firmách je konkurenční výhoda založena 

kvalitativně, a to v důsledku více rozvinuté vnitropodnikové základny. Tuto základnu může 

tvořit vlastní vědecký výzkum a zejména vzájemná provázanost a efektivní spolupráce všech 

podnikových subjektů. U méně vyspělých a slabších podniků se zdrojem 
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konkurenceschopnosti stávají hlavně nákladové podmínky. Patří zde především nízké mzdy a 

podhodnocené ocenění práce. [6] 

 

3.3 Typy inovací 

Rozdělení inovací do určitých typů je velmi složitá a někdy nepřesná záležitost. Dělicí čára 

mezi druhy inovací může být někdy velmi nejasná. Určitý druh výrobku nebo nabízenou 

službu je možné přiřadit k jednomu danému typu inovace, avšak velmi často se setkáváme 

s případy, kdy hodnocenému subjektu musíme přiřadit více než jeden druh inovace.  

Mezi základní typy inovace řadíme tyto: 

1. Produktová inovace: Touto inovací se rozumí nové nebo zlepšené výrobky a 

služby. To znamená nové nebo významné zlepšení jejich funkcí, technických 

parametrů, materiálu a uživatelské vstřícnosti.  

2. Procesní inovace: K této inovaci se řadí nové nebo významně zlepšené procesy 

výroby nebo dodavatelské metody. Patří zde také nové nebo změněné techniky a 

zařízení.  

3. Marketingová inovace: Tento typ inovace zahrnuje nové marketingové metody, 

významné změny designu produktu a významné změny umístění produktu na trhu, 

jeho podpory či stanovení ceny.  

4. Organizační inovace: Patří sem nové organizační metody v podnikových 

praktikách a nové organizační metody v organizaci pracovního místa. Můžeme zde 

také přiřadit nové organizační metody v externích vztazích. [7] 

 

3.4 Aspekty řízení inovací 

Inovační projekt je závislý na několika faktorech, které mohou být klíčové pro dosažení 

úspěšnosti inovace. Jednotlivé faktory jsou rozebrány v následujících bodech.  

1. Vyhledávání vhodných inovačních příležitostí  

Vyhledávání vhodných inovačních příležitostí je základní podmínkou pro úspěšné 

uskutečnění inovačních záměrů organizace. Úkolem pověřené organizace je zajistit orientaci 

inovačních řešení, která povedou k úspěšnému využití zvolené inovační příležitosti. Procesy, 
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kterými organizace sleduje plnění svých inovačních záměrů, přitom musí být ve shodě 

s prostředím, ve kterém je vstup na trh uskutečňován. 

2. Potřeby a přání zákazníka  

Úspěšnost inovace po svém vstupu na trh je závislá na vyvolání zájmu u potencionálních 

zákazníků. Aby inovace u svých zákazníků vyvolala zájem, musí její koncept již od první fáze 

inovačního procesu sledovat naplnění potřeb a přání budoucích zákazníků. Organizace musí 

nabídnout takový inovační subjekt, který zákazník od jí nabízených produktů nebo služeb 

očekává. Tyto produkty nebo služby musí nabídnout ve vyšší kvalitě a za příznivější cenu, 

aby bylo dosaženo konkurenční výhody na trhu.  

3. Budování distribučních cest pro inovace  

Od zákazníků je vyžadována co nejjednodušší dostupnost nabízených inovací. Tímto se stává 

nedílnou součástí úspěšných inovačních řešení i budování distribučních cest pro inovace. 

Distribuční sítě, které organizace vybudovaly pro odbyt svých stávajících produktů a služeb, 

jsou nedostačující a jen těžce mohou zajistit požadovanou úroveň dostupnosti inovace. 

K budování nových účelných distribučních cest organizace sama nedisponuje všemi k  tomu 

potřebnými zdroji. Podnik proto musí využít aktivit všech organizačních jednotek 

k vybudování dostačujících cest pro inovaci.  

4. Management kvality a inovace  

Jedním z interních faktorů, který ovlivňuje úspěch inovace, je kvalita nabízených produktů 

nebo služeb. Z tohoto důvodu se vztah mezi managementem kvality a inovacemi stává velmi 

úzký. Lze tedy říci, že čím se kvalita inovačního subjektu stává vyšší, tím úspěšnější je  

inovační nápad, z něhož řešení vychází.  

5. Lidské zdroje a využití intelektuálního kapitálu 

Proces učení jednotlivců, pracovních týmů a organizace jako celku je zdrojem úspěchu 

inovačních záměrů organizace. Intelektuální kapitál, kterým organizace disponuje, je mnohem 

více než jen soubor znalostí jejích pracovníků. Tento kapitál představuje jeden z hlavních 

zdrojů inovačních nápadů, které může podnik vyvíjet a postupně uvádět na trh.  
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6. Financování inovací  

Význam zvolení vhodného investora, který zajistí financování realizace inovačních záměrů 

organizace, je velmi důležitý. Stává se zásadním prvkem pro úspěšnou realizaci inovačního 

záměru. Finanční podpora inovačních subjektů musí být dostačující k dosažení cíle, který má 

inovace splnit. Investor musí chápat, že dostatečné financování inovačních záměrů je jedním 

z klíčových prvků k dosažení konkurenceschopnosti. [9] 

 

3.5 Pravidla efektivní inovace 

Na předchozí body, které je nutné sledovat pro dosažení efektivity v inovačním procesu, 

navazují další pravidla. Jedná se o dodržení soustavnosti, komplexnosti, včasnosti a 

důslednosti.  

1. Soustavnost 

Organizace odpovědná za úspěšné vedení inovace musí pečlivě sledovat vědecko – technický 

vývoj, marketingové analýzy trhu a konkurenci, takticky se připravit na očekávané změny na 

trhu a včas na ně reagovat. Reakce na tyto změny spočívá ve změně současných pravidel 

managementu, v úrovni technologie a v dalších oblastech vnitřní struktury firmy, ve kterých 

změny překonávají současný stav. Inovace vložené do vnitřní struktury řízeného objektu 

považujeme za změny současného stavu. Úkolem těchto inovací je stabilizovat vývoj firmy či 

alespoň tlumit negativní dopad přicházejících neočekávaných změn. Jako hlavní pravidlo 

soustavnosti můžeme považovat včasnou reakci na přicházející změny. Tyto reakce musí 

nastat dostatečně včas, tedy dříve, než problém nebude řešitelný. K nejzákladnějšímu 

nedostatku v managementu dochází neplněním soustavnosti. To nastává, když jsou problémy 

řízeny následně, kdy už byla překonána účinnost předchozího rozhodnutí.  

2. Komplexnost 

Základ pro pravidlo komplexnosti vychází z poznatků, že se podnikové jevy nevyvíjí 

izolovaně, ale vždy probíhají v různé míře a ve vzájemné závislosti. Nekomplexní využití 

inovace přináší smíšený nebo záporný efekt. Pravidlo komplexnosti v managementu je 

nejlépe využito, když se inovace jednotlivých subjektů zároveň také stanou alespoň z části 

inovací celého podniku. Komplexnost managementu nespočívá jen ve vývoji vědecko – 
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technického rozvoje firmy, ale i v respektování kvalitativních a kvantitativních vlastností 

podniku.  

3. Včasnost  

Včasnost doplňuje předchozí pravidla o časové hledisko. Vychází z potřeby uplatňovat 

inovace ve vhodném okamžiku. Inovace musí být tedy uplatněny dříve, než dojde v řízeném 

objektu ke ztrátám nebo škodě. Pravidlo včasnosti předpokládá zavedení nové inovace do 

vnitřní struktury podniku v co nejkratším období, čímž se zamezí období, kdy je fungující 

systém na ústupu a účinné působení nové inovace ještě nezačalo plně fungovat.  

4. Důslednost 

Předchozí uvedená pravidla by nebyla účinná, pokud by se nekontrolovalo jejich dodržování.  

Plnění pravidla důslednosti poskytuje organizaci informace o efektivnosti minulých inovací a 

o potřebě budoucích inovačních opatření v podniku. Nástrojem uplatňování pravidla 

důslednosti je analytická činnost. V této analytické činnosti se shromažďují data, na základě 

jejichž vyhodnocení lze rozhodnout o úspěšnosti předcházející inovace a také navrhnout 

inovaci následující. [3] 

 

3.6 Metody řízení inovací 

Je mnoho metod a postupů, které se řadí mezi inovační. Některé řeší jen dílčí problém, jiné  

lze zase označit za systematické postupy inovačního řešení v celém procesu. 

Všeobecný postup hledání inovačního řešení zahrnuje fáze: 

1. Uvedení do problému, definování problému a inovačního projektu.  

2. Měření trhu, zákazníkových potřeb, požadavků a parametrů.  

3. Analýza příčin problému, analýza omezení a úzkých míst.  

4. Hledání řešení, návrhy nápadů, hledání inspirací a analogií.  

5. Realizace nápadů, testování řešení, pilotní projekty, prototypy, testy na trhu.  

6. Plošné rozšíření inovace, podnikatelské plány a investice.   
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Mezi nejpoužívanější metody řízení inovací se řadí následující: 

1. Metoda Six Sigma  

Metoda Six Sigma je metodou systematického zlepšování procesů redukce jejich 

variability. Základem pro použití metody je detailní znalost požadavků zákazníků, 

používání ověřených faktů a objektivních údajů. Využívá se zde také statistické 

analýzy. Tuto metodu nejčastěji využívají projektové organizace s přesně 

definovanými úlohami.  

2. Metoda Lean 

Tuto metodu chápeme jako určitou filosofii, kterou musí podnik nebo organizace 

přijmout. Metoda Lean je založena na dvou hlavních principech. Jde zde hlavně o 

snahu celého podniku se neustále zlepšovat ve všech oblastech a odstranit nebo 

alespoň omezit zbytečné plýtvání, a to jak materiálové, tak finanční. Druhý princip 

vychází z co nejlepšího uspokojení požadavků zákazníka ve všech směrech.  

 

3. Kaizen 

Kaizen je metoda postupného zlepšování. Toto zlepšování se zaměřuje na postupné 

optimalizování procesů, pracovních postupů a zvyšování kvality produktů. Podstatou 

této metody je zapojení mnoha pracovníků z organizace, od řadových pracovníků až 

po vrcholové manažery. Všichni pracovníci mohou navrhovat plány a metody ke 

zlepšení. Tyto návrhy jsou kolektivně prodiskutovány a po schválení uvedeny do 

provozu. [17] 
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4. Financování inovačních projektů 

 

Možností, jak financovat inovační projekt, je mnoho, ale lidí, kteří by o všech měli podstatné 

informace, již méně. Mimo vlastní zdroje financování se nabízí například využití národních 

programů, programů podporovaných Evropskou unií, využití finančních nástrojů jako je 

například rizikový kapitál a jiných. Následující kapitola je proto věnována základnímu shrnutí 

programů, které je možné pro financování inovačních projektů využít.  

 

4.1  Základní pojmy 

Abychom se mohli efektivně orientovat v oblasti financování inovačních projektů, musíme si 

nejprve definovat základní pojmy v této oblasti.  

Finanční rozhodování: Toto rozhodování představuje proces, při němž vybíráme 

nejefektivnější varianty získávání financí a kapitálu. Při výběru těchto variant financování 

klademe důraz na užití těchto financí z hlediska základních finančních cílů podnikání. 

Finanční rozhodování rozdělujeme z časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé.  Cílem 

dlouhodobého, tedy strategického finančního rozhodování, je rozhodování o struktuře 

podnikového kapitálu a také o celkové výši potřebného kapitálu. Na základě těchto 

kapitálových složek můžeme dále rozhodovat o využití podnikového kapitálu a o rozdělení 

zisku. Krátkodobé finanční rozhodování se týká rozhodování o velikosti finančních nákladů 

do oběžného majetku a následně také o rozdělení do jednotlivých složek oběžného majetku. 

Do krátkodobého finančního rozhodování zahrnujeme i rozhodování o formě krátkodobého 

kapitálu.  

Investice: Za investici se v podnikovém pojetí považuje jednorázové či postupné vynaložení 

finančních prostředků, které budou v následujícím období postupně přinášet finanční příjmy. 

Investice tedy znamenají obětování hodnoty dnešní za účelem získání hodnoty budoucí.  

Kapitál a finanční zdroje: Finanční zdroje jsou často chápány jako synonymum k pojmu 

kapitál, kdy se pod těmito výrazy rozumí veškeré vložené finance do majetku podniku 

vlastníky a věřiteli. Finanční zdroje lze ale chápat v širším kontextu. V tom případě „kapitál 

představuje tu část finančních zdrojů podniku, která má dlouhodobý charakter.“ [12]  
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Je nutné brát v potaz, že ani definice pojmu finanční zdroj nejsou jednoznačné. Ve finanční 

praxi se s tímto termínem pracuje pouze v souvislosti s odpisy a zadrženými zisky. Dále 

můžeme pod pojem finanční zdroj zahrnout také finance poskytnuté na investice, mzdy či 

nákup surovin potřebných pro chod společnosti. Obecně se však dá říci, že pojem financování 

zjednodušeně znamená získávání a rozdělování finančních zdrojů.  

 

4.2 Rozdělení finančních zdrojů 

Obecně se finanční zdroje dělí na vlastní a cizí, které mohou pocházet ze soukromých nebo 

veřejných zdrojů. Cizí soukromé zdroje nabízí sice dražší kapitál, jelikož je provázen 

důslednou kontrolou a častými postihy v případě nedodržení podmínek, ale o to efektivněji 

investovaný. To, že se soukromý investor rozhodne investovat peníze do cizího projektu, 

znamená jistou záruku životaschopnosti a potenciálu projektu. Finance jsou pak efektivně 

alokovány v místech, která se vyplatí finančně podpořit. Hlavními investory bývají například 

banky, soukromé firmy, tzv. tichý sponzor či sponzorský dar velkého podniku. Naopak cizí 

veřejné zdroje, které pochází z národních programů či evropských fondů, jsou levnější, ale ne 

tolik kontrolované. To znamená, že finance jsou poskytovány zdarma, buď ve formě dotací, 

nebo bezúročných půjček, anebo jako garance za firemní úvěry. Ačkoli veřejné zdroje 

mnohdy vyžadují náročnou administrativní přípravu, jejich následná kontrola vztahující se k 

potenciálu inovace, inovačnímu procesu nebo marketingové strategii není již tak přísná.  

Podkapitoly níže předkládají ucelený přehled možností, které se nabízí podnikovým 

subjektům při financování inovačních projektů.  Pro upřesnění je nutné podotknout, že 

detailnější informace budou napsány jen u těch institucí či programů, jejichž obsah se shoduje 

s cílem práce. 

4.2.1 Vlastní  zdroje financování  

Soukromé zdroje tvoří základ jakéhokoli podniku. Jsou jimi všechny zdroje, které patří do 

vlastnictví podniku. Jedná se především o základní kapitál, nerozdělený zisk, odpisy a 

rezervní fondy.  

 

Jakékoli podnikání se neobejde bez vkladu základního kapitálu podnikatele. Dle občanského 

zákoníku 2014 je vkladem rozuměno peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do 

základního kapitálu obchodní korporace nebo věc, kterou se společník zavazuje vložit do 
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obchodní korporace za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní. Podnik nemusí ze základního 

kapitálu odvádět žádné úroky, a jestliže oplývá dostatkem základního kapitálu, je vnímán 

v podnikatelském prostředí důvěryhodně a spolehlivě. [18] 

 

Mezi nejdůležitější zdroj financování patří nerozdělený zisk, který podnik získává vlastní 

činností. Tento způsob financování se označuje také jako zadržený zisk nebo 

samofinancování. Nerozdělený zisk je měřítkem úspěšnosti podniku, a pokud je použit na 

financování investic, stává se součástí základního kapitálu.  

Výhodou je, že nejsou zapojeni jiní věřitelé a nezvyšuje se tak kontrola nad prací 

managementu. Snižuje se zadlužení a tím i finanční riziko. Nerozdělený zisk umožňuje 

realizovat investice s vyšším rizikem, na které je obtížné zajistit externí zdroje. Není také 

spojen s pravidelnou výplatou úroků a nevyžaduje emisní náklady.  

Naopak nevýhodou je malá stabilita zadrženého zisku s ohledem na vysokou pohyblivost 

celkového podnikového zisku a snahu podniku uskutečňovat politiku stability dividend. [14]  

 

Jako jistý zdroj vlastního financování mohou sloužit odpisy, které jsou peněžním vyjádřením 

postupného opotřebení investičního majetku za určité období. Mohou být využity 

k modernizaci investičního majetku (softwaru, strojů, zařízení a dopravních prostředků) nebo 

k rozvoji podniku. Na rozdíl od nerozděleného zisku jsou stabilním zdrojem financí, protože 

nezávisí na tolika vnějších faktorech a jsou k dispozici i tehdy, když zisk není generován. 

Navíc nepodléhají zdanění. [12] 

 

Posledním ze soukromých finančních zdrojů je rezervní fond, který je součástí obchodního 

jmění společnosti, jehož použití je omezeno na krytí ztrát nebo opatření, která mají překonat 

nepříznivý průběh hospodaření společnosti. Zákon ukládá vytvářet povinné rezervní fondy 

pro účely financování například inovačních aktivit podniku. Vhodnější jsou ale především 

dobrovolné rezervní fondy, které společnosti utvářejí dle svého uvážení. [19] 
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4.2.2  Cizí zdroje financování  

I když inovující podniky musí vynakládat větší část na financování inovačních aktivit ze 

svých zdrojů, je nezbytné jejich doplnění o prostředky ze státního rozpočtu či jiných 

veřejných zdrojů.  

 

I. Možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací z národních zdrojů  

Česká republika nabízí financování výzkumu a vývoje ve dvou formách. První formou je tzv. 

účelové financování, jehož cílem je poskytnout prostředky na předem schválený účel, 

prostřednictvím příslušných institucí (Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, 

ministerstva). Tyto instituce vypisují veřejné soutěže, veřejné zakázky a dotační tituly, na 

které reagují subjekty zabývající se vědou a výzkumem, návrhem řešení nebo projekty. 

Druhou formou je institucionální financování, které slouží ke krytí výdajů konkrétních 

výzkumných institucí na jejich výzkumnou činnost. [20] 

Jak je již zmíněno výše, financováním projektů se zabývá několik státních institucí, jejichž 

přehled je následující: 

 Technologická agentura ČR (TAČR) 

TAČR financuje projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jedním 

z hlavních cílů instituce je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a 

podnikatelskou sférou.  Nabízí celkem čtyři programy: Alfa, Beta, Gama a Centrum 

kompetence. 

 Grantová agentura ČR 

GA ČR nabízí účelovou podporu ze státního rozpočtu ČR na grantové projekty, které se týkají 

základního výzkumu, jehož cíle a způsoby řešení stanovuje uchazeč o grant.  

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) 

Pod MPO se v současnosti rozjíždí tzv. SEED fondy na podporu začínajících inovačních 

malých a středních podniků, kterým jsou poskytovány zejména úvěry, kapitálové vstupy a 

jiné finanční podpory. Výhodou financování ze SEED fondů je zajištění základního kapitálu a 

business know-how pro začínající a rozvíjející se firmy s inovačním potenciálem. Za to získá 

fond určitý podíl a stane se spoluvlastníkem firmy spolu se soukromým investorem, kterého 



19 

 

musí pro podporu financování získat. Je tak zajištěno, že podporovány budou jen ty projekty, 

které mají jistou záruku životaschopnosti. Firmy také získají kontakty a cenné zkušenosti. 

Naopak nevýhodou fondů jsou celkem přísná kritéria. O finanční podporu mohou zažádat 

pouze malé (max. 50 zaměstnanců s ročním obratem max. 10 milionů eur) a střední podniky 

(max. 250 zaměstnanců s ročním obratem max. 50 milionů eur), které se nacházejí mimo 

hlavní město Prahu, nepodnikají v oborech vyloučených EU (rybolov, hutnictví, zemědělství 

aj.) a které především předloží perspektivní podnikatelský plán. [21] 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) 

MŠMT zaštiťuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a podporuje specifický 

výzkum veřejných vysokých škol.  

 

II. Možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů poskytovaných EU  

V České republice bylo možné využít pro období 2007-2013 financování inovačních projektů 

v rámci operačních programů OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP 

Národní spolupráce, které jsou poskytovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro tuto 

práci je důležitý zejména operační program Podnikání a inovace.  

 

 OP Podnikání a inovace 

Tento operační program je převážně financován ze strukturálních fondů EU, ale částečně se 

také na jeho financování podílí státní rozpočet ČR s dílem 15%. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu sestavilo v rámci toho programu 15 programů podpory, jejichž financování mohou 

žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a 

souvisejících službách. Peníze jsou vypláceny formou nevratných dotací, zvýhodněných 

úvěrů a záruk. Mohou je využít podnikatelské subjekty na celém území ČR kromě hlavního 

města Prahy.  

V rámci tohoto operačního programu byly aktivní dvě výzvy: Inovace a Rozvoj. Tyto výzvy 

představují program podpory, jehož úkolem je dosáhnout specifických cílů v rámci různých 

prioritních os. Prioritní osy byly v rámci programu navrženy z toho důvodu, aby se na 
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hospodářském růstu České republiky v budoucnosti podílely všechny regiony a byly rovněž 

potlačeny tendence sociálního vyčleňování určitých skupin obyvatelstva. [22] 

Celkově bylo pro oba programy podpory uděleno 7,5 miliard Kč. Tato částka má sloužit 

k uvedení inovovaných produktů do výroby, k pořízení technologických zařízení pro malé a 

střední podniky a k podpoře nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických 

služeb. Realizace finanční podpory je zajišťována prostřednictvím agentury Czech Invest a 

Českomoravské záruční a rozvojové banky. [23] 

         Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace 

Jinou možností, jak využít zdrojů EU, je zapojení se do tzv. rámcových programů. Cílem 

Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace  je podpora inovací, podnikání, 

informačních a komunikačních technologií a energetiky. Programu bylo vyčleněno 3,5 

miliard eur a zahrnuje tři podprogramy, z nichž podprogram Podnikání a inovace je možné 

využít pro financování inovací. Další dva podprogramy se týkají podpory politiky ICT a 

podpory inteligentní energie.  

 Program EUREKA 

Na inovační aktivity je také zaměřen program EUREKA, který podporuje mezinárodní 

spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými 

školami a vytváří tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu a rozvoj jeho infrastruktury.   

 

 

III. Jiné finanční nástroje   

 

 Rizikový kapitál 

Rizikový kapitál neboli venture kapitál je nástroj financování podniků, které nejsou veřejně 

obchodovatelné na burze, a to formou investic do tvorby nebo zvýšení jejich základního 

kapitálu. Jedná se o méně známý způsob financování, který slouží k založení, rozvoji nebo 

odkupu společností s rychlým růstovým potenciálem. [24] Je založený na vstupu investora 

nebo fondu (sdružuje více individuálních investorů) do vybraného podniku navýšením jeho 

základního kapitálu. Společnosti musí investorům nabídnout zajímavý projekt se zřejmou a 

dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodou. Investoři se pak stávají podílníky firmy, 



21 

 

přičemž po stanoveném období je jejich podíl zpět odprodán. Cílem investorů je investici 

zhodnotit, prodat a investovat do jiných příležitostí. [20] 

S rizikovým kapitálem je ale spojeno poměrně vysoké riziko, neboť veškeré případné ztráty z 

podnikání jdou odpovídajícím podílem na vrub vloženého majetku. [24] V České republice 

existuje dvacet fondů rizikového kapitálu, mezi které patří například Fond rizikového kapitálu 

nebo Czech Private Equity and Venture Capital Association. 

V rámci rizikového kapitálu je možné se setkat s tzv. business angels financováním. Jedná se 

o investory, kteří mají dostatek zkušeností a kapitálu, které chtějí vložit do perspektivních 

podniků či projektů. Jejich zájmem je růst dané společnosti, většinou si sami zakoupí 

minoritní podíl. Sami pak mají výdělek v podobě předem domluvené částky. Tento typ 

financování je spíše běžný ve Spojených státech amerických, Velké Británii nebo Finsku. 

V České republice je jeho využití ještě ve velmi raném stádiu. 

 Daňový odpočet 

Málo využívanou formou financování investic do výzkumu a vývoje je použití tzv. odčitatelné 

položky. Ustanovení v zákoně o daních z příjmů (Sb. 34 odst. 4 a 5.) umožňuje podnikatelům 

odečíst od základů daně 100% výdajů, které firma vynaložila v daném zdaňovacím období na 

inovační a vývojové projekty. Výše odčitatelné položky není limitována. Mez náklady lze 

zahrnout jak osobní (mzdy, zákonné odvody), tak provozní náklady, odpisy nehmotného 

majetku nebo výdaje za patenty či certifikace.  

Přesto není daňový odpočet v České republice příliš využíván. Mnoho podnikatelů ho 

považuje za komplikovaný a administrativně náročný. Dalším problémem je uváděna nejasná 

specifikace, co lze za výzkum a vývoj pro potřeby odečtu považovat. Jako nevýhoda je také 

brána skutečnost, že do výdajů nelze zahrnout externí náklady.  

Opačná situace panuje v zahraničí, kdy daňový odpočet patří mezi nejvyužívanější nástroje 

veřejného financování. Celých 82% firem považuje inovace v podniku bez odpočtu za 

nemožné. [25] 

 Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji 

realizovaný prostřednictvím poskytování mikropůjček 

Dotační program Moravskoslezského kraje a obdobně i v jiných krajích je cílen na malé a 

střední podnikatele, kteří vykonávají podporovanou ekonomickou činnost méně než 3 roky na 



22 

 

území Moravskoslezského kraje. Podpora probíhá prostřednictvím spolufinancování 

inovačních projektů – výzkumných a vývojových činností, směřujících k vytvoření nových 

nebo rozšíření či zlepšování stávajících výrobků či služeb nebo zlepšení jejich užitných 

vlastností, vstupu na nové trhy s těmito produkty, zavedení výroby, nových postupů či změn 

ve výrobě, distribuci, řízení, organizaci práce nebo kvalifikaci pracovní síly. [26] 

 

 JEREMIE 

JEREMIE je jedním z finančních nástrojů, který je poskytovaný Evropským investičním 

fondem a Evropskou investiční bankou. Jeho záměrem je zlepšení přístupu nejmenších, 

malých a středních podniků k finančním prostředkům. Umožňuje členským státům EU využít 

částek přidělených z evropských strukturálních fondů na investice do obnovitelných nástrojů, 

jako jsou fondy rizikového kapitálu, úvěrové nebo záruční fondy. Tyto finanční prostředky 

mohou být použity na budování nových podniků, technologickou modernizaci výrobních 

struktur s cílem snížit uhlíkové emise, investice udržující a vytvářející pracovní místa či na 

přístup podniků k investičnímu kapitálu za účelem modernizace jejich činnosti.  

JEREMIE funguje na principu přidělování příspěvků zápůjčkovým fondům, záručním fondům 

nebo fondům rizikového kapitálu na investice do podniků. Výnosy z investic jsou pak 

investovány zpět do podniků. Tímto způsobem mohou být sdílené finanční prostředky využity 

několikrát, čímž dochází k opakovanému využití veřejných financí, investování vypůjčeného 

kapitálu a posilování udržitelnosti a využití veřejných prostředků přidělených podnikům. [27] 

 

 Program INOSTART 

Erste Corporate Banking ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou poskytuje v rámci Programu švýcarsko-české 

spolupráce podporu činnosti inovačních malých start-up podniků v Olomouckém a 

Moravskoslezském kraji. Program INOSTART je určen na realizaci inovačních projektů 

zaměřených na tvorbu či zlepšování výrobních technologií, výrobků či poskytovaných služeb. 

Podnikatel může získat úvěr ve výši 0,5- 15 milionů Kč. Podmínkou je, že firma musí být 

mladší 3 let a má méně než 50 zaměstnanců. [28] 
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Následující tabulka 1 znázorňuje na vybraných příkladech rozdíly v požadavcích na získání 

finanční podpory inovujícím podnikům.  

Tab. 1 Požadavky na finanční podporu inovujícím podnikům  

 Typ podniku Typ podpory Umístění ekonomické aktivity 

SEED fondy 

Malý a střední podnik 

s právní formou 

obchodní společnosti 

(méně než 250 

zaměstnanců a roční 

obrat max. 50 mil. EUR 

nebo bilanční suma 

roční rozvahy max. 43 

mil. EUR) 

Investice do základního 

kapitálu + podřízené úvěry + 

dodatečné půjčky pro udržení 

či zvýšení ziskovosti 

investice 

Česká republika mimo Prahu 

OP 

Podnikání a 

Inovace 

Malé, střední i velké 

podniky + v případě 

podpory 

patentovaných aktivit 

i veřejné výzkumné 

instituce, VŠ a 

fyzické osoby 

 

dotace 
 

Česká republika mimo Prahu 

INOSTART 

Podnikatelský subjekt 

(max. počet 

zaměstnanců 50, roční 

obrat či bilanční suma 

max. 10 mil. EUR, 

max. 3 roky od 

zahájení podnikatelské 

činnosti 

Úvěr v hodnotě 0,5- 5 mil. 

Kč na max. 5 let 

Olomoucký a Moravskoslezský 

kraj 
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5. Kritické zhodnocení specifik financování inovačních projektů 

Tato kapitola je věnována specifikům financování inovačních projektů. Financování 

výzkumných a vývojových aktivit se totiž liší od financování běžných projektů. Rozdíly mezi 

náklady na investiční kapitál vychází především z asymetrických informací mezi vývojářem 

inovativní myšlenky a investorem, z morálního risku z důvodu odděleného vlastnictví a 

managementu, z kapitálové struktury podniků investujících do vědy a vývoje a také 

z daňových sazeb a úroků, které jsou odlišné v případě užití prostředků z cizích a vlastních 

zdrojů.  

 Asymetrické informace  

Vynálezce, popř. nositel inovativní myšlenky, má o daném projektu mnohem větší informace 

než potencionální investor a může lépe předpokládat pravděpodobnost jeho úspěchu. Tato 

informační výhoda je žadateli o finanční podporu nápomocna pro obhajobu vlastního projektu 

a je jen na žadateli, jak efektivně ji dokáže využít. Investor totiž často sám netuší, na co jsou 

jeho peníze využívány, je proto úkolem žadatele správně danou investici obhájit a zdůvodnit 

její potřebu. Z tohoto důvodu lze trh s investicemi do inovací označit jako informačně 

zamlžený a tak zde investoři požadují vyšší výnosnost než na jiných trzích.  

 

 Morální risk 

Moderní podniky mají většinou oddělené vlastnictví od managementu. Důvodů může být 

několik, včetně nedostatku času vlastníků nebo jejich vyššího počtu. Především však 

manažeři bývají profesionálové znalí svého oboru, ve kterém se pohybují mnohdy lépe než 

sami vlastníci firem. V oblasti inovačních strategií zde však nastává problém, neboť manažeři 

se vyhýbají takovému typu dlouhodobých a nákladných investic a raději podporují investice 

do aktivit, které jsou přínosem pro ně a jejich prémie závislé na dosažení dohodnuté úrovně 

finančních ukazatelů, např. v případě maximalizace obratu. Jistým faktorem je také strach 

manažerů riskovat své pracovní místo v případě rizikových investic, které jsou ale na druhou 

stranu vítané pro majitele podílů firmy, neboť mohou vést ke zvýšení hodnot jejich investice. 

Jako řešení lze považovat finanční pobídky manažerům, aby byli motivováni provádět takový 

typ investic a nebáli se rozhodovat o investičních projektech.  
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 Kapitálová struktura podniků investujících do výzkumu a vývoje 

Výstupem výzkumu a vývoje jsou především znalosti a technologické postupy, tedy 

nehmotné statky, navíc vázané převážně v lidském kapitálu a často velmi specifické podle 

firem, ve kterých vznikají. Banky a jiní potencionální investoři ale spíše preferují hmotná 

aktiva jako dostatečnou záruku za své investice. Z těchto důvodů mají podniky významněji 

orientované na výzkum, vývoj a inovace horší přístup k cizím zdrojům. Je tak na ně kladena 

velká zátěž v podobě mnohem vyššího podílu vlastního kapitálu.  

 Daňová sazba a úroky  

Firma má možnost financovat své aktivity pomocí vlastních (zadržených zisků, nových 

podílů) nebo cizích zdrojů. Každý z těchto zdrojů se však potýká s jinými principy zdanění.  

Cizí zdroje jsou obecně těžko dostupné a drahé. Co se týká financování skrze podporu 

investorů, kteří získávají podíl ve firmě, je nevýhodou, že dividendy na rozdíl od nákladů na 

výzkum a vývoj nejsou daňově uznatelné a nelze je tedy odečíst od základu daně. Držitelé 

podílů tedy obvykle zaplatí po vyplacení dividend na daních více, než když firma využívá 

zadržených zisků, které znamenají zvýšení daňově uznatelných nákladů ve formě investic do 

výzkumu a vývoje. Oproti vlastním zdrojům financování jsou ale jistým zdrojem, neboť 

prostředky podnikatelů nejsou neomezené a výsledky výzkumu a vývoje jsou nejisté. 

 Ochrana průmyslového vlastnictví 

Základním specifikem je, že inovace mají až do okamžiku zhotovení prototypu nemateriální 

charakter. Mohou tak být předmětem právní ochrany ve formě patentu, ochranné známky 

nebo užitného vzoru. Navíc se předpokládá, že výstupní hodnota inovací dosahuje vysokého 

finančního charakteru, je proto třeba zajistit právní zastoupení vztahující se k ochraně 

průmyslového vlastnictví. V  rozpočtové fázi je nutno počítat s dalšími náklady. [29] 
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6. Závěr 

Bakalářská práce, zabývající se financováním inovačních projektů,  nabídla teoretické 

seznámení s projektem- jeho charakteristikou, fázemi, metodami projektového řízení, a 

seznámení s inovacemi, jako základním pojmem práce.  

Značná část práce byla věnována způsobům financování inovačních projektů. Byly 

představeny hlavní možnosti finanční podpory, které může podnikatel využít za účelem 

rozvoje inovací v podniku. Jelikož zadání práce umožňuje podat případné doporučení 

vhodného způsobu financování, je v práci popsáno značné množství možných zdrojů finanční 

podpory. To, který finanční zdroj zvolit nejvhodněji, ale závisí na mnoha faktorech, a to 

například na fázi projektu, velikosti inovujícího podniku či požadované finanční částce. 

Pokud inovujeme v časných fázích projektu, je vhodné použít cizí veřejné zdroje. Naopak už 

v provozní části projektu je lepší získat zdroje od bank či prostřednictvím zadržených zisků.  

Cílem práce bylo představit specifika, jimiž se financování inovačních projektů vyznačuje. 

Mezi tato specifika patří především asymetrické informace mezi vývojářem inovativní 

myšlenky a investorem, morální risk z důvodu odděleného vlastnictví a managementu, 

kapitálová struktura podniků investujících do výzkumu a vývoje, daňové sazby a úroky, které 

jsou odlišné v případě užití prostředků z cizích a vlastních zdrojů a také dodatečné, velké 

výdaje spojené s ochranou průmyslového vlastnictví. Tato specifika, která odlišují 

financování inovačních projektů od financování běžných projektů, byla blíže popsána a 

vysvětlena v kapitole páté jako vyústění teoretických poznatků předchozích kapitol. Tím byly 

cíle bakalářské práce naplněny.  
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