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1  Úvod 

V současnosti  působí  na  trhu  velmi  mnoho  podniků,  a  proto  je  v  rámci  zachování 

konkurenceschopnosti potřeba výrazně odlišit vlastní nabídku od nabídky konkurenční. 

Podniky se tedy zaměřují na hledání možností, jak zvýšit svou efektivnost a výkonnost. 

Jednou z možností, jak se na trhu udržet, je schopnost inovace. Ta může být důležitým 

prostředkem  pro  získání  konkurenční  výhody  v  dynamickém  prostředí  nejen  pro 

začínající  podnik,  ale  může  pomoci  vylepšit  si  konkurenční  pozici  na  trhu  již 

zavedenému podniku. 

Význam inovací v podnikové praxi je opodstatněný. Právě neustále se měnící prostředí 

působí na podnik a prakticky jej nutí k neustálému zlepšování podnikových činností. 

Inovace by proto měly být nedílnou součástí strategie každého podniku, který chce v 

podmínkách tržního ekonomického prostředí uspět. V zásadě platí, že pokud nebudou 

podniky  připraveny  inovovat  své  produkty  a  procesy,  jejich  šance  na  přežití  jsou 

výrazně ohroženy. Podniky by tedy měly inovace vnímat nejen jako určitou možnost 

růstu, ale také jako nutnou podmínku pro zvýšení své konkurenceschopnosti. Inovace 

tedy mohou být cestou k podnikatelskému úspěchu. Například různé možnosti snižování 

nákladů  mají  své  limity,  protože  každý  takovýto  systém  postupem  času  vyčerpává 

potenciál  svého  zlepšování.  Kopírování  a  imitování  druhých  také  z  dlouhodobého 

hlediska není ideální cestou k úspěchu, protože vede jen k tomu, že se podnik stane 

vždy tím, kdo jen dohání úspěchy druhých.

V minulosti se hovořilo hlavně o inovacích produktů. V dnešním globálním světě jsou 

kromě produktových inovací stále důležitější inovace v oblasti marketingu a prodeje, 

logistiky,  organizace procesů a  zdrojů v podniku a  celých podnikatelských systémů. 

Všechny tyto inovace mohou být nejčastěji  výsledkem výzkumné činnosti,  nákupem 

know-how, licencí, investováním prostředků do inovativního nového či jiného zařízení, 

využití či zapojení nových informačních technologií a jiných opatření či činností. 
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Účelem této bakalářské práci je zabývat se otázkou inovací v podniku na konkrétním 

podnikatelském subjektu, který jsem si pro svou práci vybral. 

Mým  cílem  je  analyzovat  a  zhodnotit  zavedení  technologické  inovace  ve  stavební 

společnosti Alpine CZ stavební, s. r. o.

Na úvod mé práce navazuje kapitola vymezující teoreticko-metodologická východiska, 

která jsem použil jako podklady pro aplikační část své práce. Zde uvádím přehled teorie 

inovace a základní pojmy jako pojetí inovace včetně druhového členění, vztah inovací 

ke  konkurenceschopnosti  podniku,  inovační  podnikání,  transfer  technologií  apod. 

Součástí  kapitoly  je  také  přehled  o  jednotlivých  soukromých  zdrojích  financování 

inovačního procesu včetně jeho přímé a nepřímé podpory z veřejných zdrojů. Důležitá 

je také otázka průběhu inovačního procesu, jeho efektivnosti, a s tím spojená podniková 

inovační strategie a řízení inovací.  Třetí kapitolou již začíná aplikační část mé práce. 

Zde se věnuji deskripci podniku, který zavádí analyzovanou inovaci. Následuje kapitola 

zaměřená již na konkrétní zhodnocení této inovace. Tato část práce vychází z podkladů 

zpracovaných  v  kapitole  věnované  teoreticko-metodologickým  východiskům  a 

podkladům a informacím získaným od sledovaného podniku. Poslední kapitolou práce 

je závěr obsahující shrnutí základní teorii inovací a především konečné shrnutí inovace 

ve stavebním podniku Alpine CZ stavební, s. r. o. s doporučením, kam by měl budoucí 

vývoj moderních technologií v podniku směřovat.
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2  Teoreticko-metodologická východiska

2.1  Inovace1

Pojem inovace můžeme obecně definovat mnoha způsoby.  Jako východiska pro tuto 

práci je použito několik definic, které byly prezentovány odborníky na problematiku 

inovací v podnikatelském prostředí.

Pro posouzení vlivu inovací na konkurenceschopnost je možné definovat inovaci jako 

prostředek k získání konkurenční výhody. 

„Zaměříme-li  se na inovace jako na postupy při tvorbě a zavádění nových výrobků, 

technologií, metod řízení a správy v podniku, je inovace procesem provádění neustálých 

změn.  Zmíněné  změny přinášejí  výrobci  určité  konkurenční  výhody a  pomáhají  mu 

vylepšit si svou konkurenční pozici na trhu.“2 

Vzhledem k tomu, že je Česká republika členským státem Evropské unie, je jednou z 

možností,  jak  chápat  inovace  také  pohled  Evropské  komise.  Ta  chápe  inovace  jako 

obnovu a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových 

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

pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly apod.[8] 

Podle  J.  Adaira  [1]  je  inovace  proces  zavádění  nových  myšlenek,  které  uspokojují 

zákazníky.  Objevuje se v  každém typu podnikání  v  průběhu všech fází.  Inovace by 

proto měly být součástí obchodní strategie podniku.

1 Pojem inovace vznikl z latinského slova „innovare“ – obnovovat.

2 JÁČ, Ivan; RYDVALOVÁ, Petra; ŽIŽKA, Miroslav. Inovace v malém a 

středním podnikání. 2005. s. 55.
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2.1.1  Inovace a konkurenční výhoda

Podle Petera F. Druckera3 musí podniky být schopné inovovat produkty, služby, ale i 

firemní procesy či vazby s partnery, celé podnikatelské systémy a samotný management 

firmy. Z hlediska trvalé konkurenceschopnosti jde o neustálý rozvoj inovační schopnosti 

firmy a větších změn, které nazýváme inovace.  

V současnosti  je  důležité  poznat,  kdo  je  vlastně  zákazník  a  jaké  má  požadavky  a 

potřeby, což vyžaduje schopnost odpovídat na následující otázky:

• jak může firma rozpoznat rychleji než konkurence nové hodnotové příležitosti a 

vynaložit na to méně ekonomických prostředků

• jak připravit novou nabídku s nárůstem hodnoty pro zákazníka a firmu

• jak  inovovat  infrastrukturu  firmy  a  partnerských  vztahů  tak,  aby  dokázala 

efektivně realizovat nové příležitosti

• jak  systematicky budovat  trvalou  konkurenceschopnost  firmy v  turbulentním 

prostředí

Přestože konkurenční výhoda může plynout z velikosti podniku, z vlastnictví určitého 

majetku,  v  praxi  se  stále  více  uplatňují  organizace,  jež  dokážou  zmobilizovat  své 

znalosti, technologické dovednosti a zkušenosti a vytvoří něco nového v nabídce svých 

produktů či služeb, případně ve způsobu, jak tyto produkty či služby poskytují svým 

zákazníkům. Tento trend platí nejen na úrovni individuálních podniků, ale uplatňuje se 

také jako stálý zdroj národního ekonomického růstu.

Inovace přispívá v několika směrech.  Nové produkty pomáhají  udržet tržní podíly a 

zvyšují  výnosnost  na  daných  trzích.  V  případě  zavedených  produktů  vychází  růst 

prodejů nikoliv pouze ze schopnosti nabídnout zákazníkům nižší ceny, ale také z řady 

necenových  faktorů,  jako  je  design,  kvalita  nebo  možnost  přizpůsobení  produktů 

3 Peter  Ferdinand  Drucker  (1909-2005)  byl  americkým  teoretikem  a  filosofem  managementu, 

ekonomem a autorem související literatury. Platí za zakladatele moderního managementu. [13]
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individuálním přáním a potřebám zákazníků. 

Vezmeme-li  nadále v úvahu zkracující se životní cykly produktů, je zřejmé, že stále 

důležitější je i schopnost častějšího nahrazování produktů jejich vylepšenými verzemi. 

Čas zde hraje podstatnou roli. Nejde jen o to, přicházet na trh s novými produkty, ale 

dělat to rychleji než konkurence.  Inovační aktivity úzce souvisí s přežitím podniku na 

globalizovaném trhu a konkurenceschopností, které se konkrétně odráží v nepřetržitém 

procesu obnovování a zdokonalování produkce výrobků a služeb, výrobního procesu a 

ekonomického potenciálu podniků. [14]  

Přestože za hlavní projev inovace jsou obecně považovány právě nové produkty, stejně 

důležitou roli hraje i inovace procesů. Také schopnost nabízet lepší služby4 se považuje 

za určitý zdroj konkurenční výhody.

Je důležité si uvědomit, že výhody spojené s inovačními kroky se postupně vytrácejí s 

tím, jak dochází k napodobování původních originálních kroků ostatními účastníky na 

trhu. Pokud nebude organizace schopna nadále rozvíjet své započaté inovační aktivity, 

riskuje, že v rámci konkurenčního prostředí na trhu zůstane pozadu. Inovační iniciativu 

převezmou jiné podniky,  které budou schopné nabízet nové produkty a  služby nebo 

budou schopni použít nové postupy.

2.1.2  Příčiny zavádění inovací

Zakladatel teorie systému inovace Josef Alois Schumpeter5 upozorňoval, že je při řešení 

problematiky  inovací  důležité  si  uvědomit,  proč  firmy  inovují.  Ve  svých  studiích 

doložil,  že  důvodem  inovací  je  obecně  dosahování  trvalého  příjmu,  protože  nové 

materiály,  technické  prostředky,  technologické  postupy  jsou  pro  podnik  zdrojem 

určitých  konkurenčních  výhod.  Výsledkem  takových  inovačních  aktivit  jsou  nižší 

4 Ve smyslu rychleji, levněji, kvalitněji.

5 Josef Alois Schumpeter (1883 – 1950) byl na Moravě narozený akademický ekonom a politolog. Platí 

za zakladatele teorie inovací. [13]
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náklady vzniklé  vyšší  produktivitou z  inovace,  v případě patentu může firma získat 

monopolní postavení, což jí umožní stanovit vyšší cenu. [2] 

Peter F. Drucker uvádí 7 obecných příčin inovací, a to na základě zdrojů inovací:

• neočekávaný úspěch, neúspěch či vnější událost, které mohou být často zdrojem 

příležitosti

• rozpor může být zdrojem inovace v případě nesouladu s ekonomickou realitou a 

může být příležitostí  pro nový podnik,  nový výrobní postup či  změnu.  Jinou 

možností  rozporu  může  být  nepochopení  požadavků  zákazníků  či  nevhodně 

zvolená strategie

• změna  výrobního  systému  je  zdrojem  inovací  v  situaci,  kdy  dojde  k 

přizpůsobení starého procesu novým znalostem

• demografické změny jsou pro podnikatele zdrojem inovací, protože ovlivňují do 

velké míry poptávku po výrobcích či službách

• změna postoje je zdrojem inovací, pro které je důležité dobré načasování

• inovační  aktivity  postavené  na  nových znalostech  jsou  postaveny na  nových 

vědeckých, technických a jiných poznatcích a patří mezi nejrizikovější aktivity v 

oblasti inovací

2.2  Druhy inovací

Na jednotlivé kategorizace inovací je možno nahlížet z několika pohledů.  

2.2.1 Obecně-věcné členění

Dle  předmětu  inovace,  tedy  toho,  čeho  se  inovace  věcně  týká,  půjde  nejčastěji  o 

rozdělení inovací do těchto 2 základních skupin:

• výrobu nového výrobku či dosavadního v nové kvalitě

• zavedení nových výrobních postupů a procesů
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Kromě výše uvedeného základního členění se jako inovace považuje také např.: 

• zapojení nového dosud neznámého činitele do výrobního procesu

• získání nového trhu

• změny v řízení a organizaci výroby 

Z  hlediska  přínosů  není  jedno,  co  je  předmětem  inovace.  Při  inovaci  výrobků  jde 

obvykle o jeho vlastnosti,  přidávání nebo zlepšování užitných funkcí a odstraňování 

funkcí  škodlivých  a  neužitečných  nebo  vytváření  něčeho  úplně  nového.  Na  úrovni 

procesů jde často o změnu technologie, organizace či optimalizaci výkonnosti, tedy o 

obnovu  klíčového  procesu  generovat  přidanou  hodnotu  pro  zákazníka  a  firmu.  Při 

těchto typech inovací jde hlavně o vnitřní firemní prvky. Vyšší potenciál skrývá inovace 

podnikatelského systému. Předmětem této změny už nejsou jen vnitřní prvky podniku, 

ale i externí prvky a vazby, kterým je firma při svém podnikání svázána s okolí. Tento 

druh inovací sahá za její hranice a někdy mění poměry na trhu nebo vytváří trh úplně 

nový.

Inovace výrobků a služeb 

Jde o nejfrekventovanější inovace. Cíle jsou obyčejně definovány následovně:

• dosáhnout vyšší penetrace na existujícím trhu (zvýšení prodeje, nové segmenty)

• zlepšení produktů a služeb (nové funkce, jednoduchost, spolehlivost, úspornost)

• zlepšení výkonnosti prodeje (více zákazníků, vyšší ziskovost na zákazníka)

• zvýšení efektivnosti prodeje (rychlejší a jednodušší obsluha zákazníka)

• přechod  na  geograficky  nové  trhy  (adaptace  produktu  a  procesů  na  místní 

podmínky zastoupení)

• nové produkty pro existující nebo nové zákazníky

Při inovaci výrobku je třeba si uvědomit, že není možné úspěšně inovovat výrobek bez 
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silné vazby na trh a zákazníka, stejně jako i na důležité podnikové procesy. 

Pakliže  chce  podnik  zavádět  inovace  výrobků  či  poskytovaných  služeb,  využije 

zpravidla  dva  druhy  strategií.  První  je  strategie  označovaná  jako  reaktivní  [5]. Při 

použití této strategie je snaha o přizpůsobení se zákazníkům a jejich požadavkům či 

přizpůsobení  se  obdobným výrobkům konkurence.  Účel  těchto inovací  je především 

udržet krok. Mezi charakteristické vlastnosti patří, že jsou zpravidla spojeny s menším 

rizikem neúspěchu, ale jejich přínosy jsou v porovnání s jinými postupy nižší.

Druhá strategie se označuje jako proaktivní [5]. Zde je patrná snaha přijít na trh s něčím 

novým, co by si získalo zákazníky a co by po určitou dobu zajistilo konkurenční výhodu 

v porovnání s jinými podniky, které nabízí obdobné produkty. Tato strategie si však žádá 

mnohem kvalifikovanější a hlavně tvořivější pracovníky vývoje, příprava je nákladnější 

a také více riziková. Zato efekt získaný z takto provedené inovace je většinou vyšší.

Inovace technologií

Podnik  obvykle  přistoupí  k  inovování  své  produkční  technologie  v  případě,  kdy je 

nucen zabezpečit obnovu svého dosavadního zařízení. Tuto obnovu provede na základě 

novějších, výkonnějších a efektivnějších technických zařízení. V jiném případě se na 

trhu  může  objevit  nabídka  zařízení,  která  výrazně  převyšuje  produkční  schopnosti 

starého zařízení, nabízí kvalitnější výrobky, snižuje odpad či urychluje průběžnou dobu 

výroby.  

Pokud  se  jedná  o  novou  technologii  z  celotržního  pohledu,  může  být  zdrojem 

konkurenční výhody po určitý čas - dokud konkurenti nepřijdou s technologií vlastní.

Inovace v řízení a ve správě podniku

Máme-li  na  mysli  inovace  např.  ve formě nových řídících  a  informačních  systémů, 

důvodů  pro  jejich  zavedení  v  oblasti  manažerských  přístupů  je  také  mnoho.  Mezi 
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nejvýraznější  patří  potřeba  vyvolat  prudký  rozvoj  firmy,  potřeba  řešit  existující 

problémy stávajícího stavu řídících přístupů. Dále může být potřeba reagovat na nové 

manažerské postupy zavedené konkurencí podniku, jejichž zavedení se osvědčilo.  Je 

také  možné,  že  podnik  odkoupí  jiná  společnost,  která  implementuje  své  osvědčené 

systémy řízení apod.

Důvodů, proč se firma rozhodne pro změnu manažerských přístupů, může být celá řada:

 

• firma  se  rozrůstá  a  s  dosavadními  manažerskými  přístupy  již  nelze  firmu 

úspěšně zvládnout

• účinnost  dosavadních  řídících  přístupů  není  dostatečná,  v  řízené  oblasti  se 

objevují problémy, nevykazuje dostatečnou výkonnost 

• konkurence  zavádí  manažerské  postupy,  které  signalizují  pozitivní  výsledky, 

zvýšení výkonnosti řízení 

Inovace podnikatelského systému

„Podnikatelský  systém  firmy  je  hodnotový  řetězec,  jehož  strukturu  tvoří  interní 

hodnotvorné procesy firmy, stejně jako i všechny externí vazby s partnery.“6 

Předmětem inovace mohou být prvky firemního podnikatelského systému a jeho vazby. 

Strategické  inovace  podnikatelského  systému  můžeme  rozdělit  do  následujících 

kategorií:

• úplně nový trh

Jde o strategickou inovaci v podobě vytvoření úplně nového trhu. Základem  je  

zjištění  neuspokojených  potřeb  zákazníků  nebo  uspokojení  stávajících  

zákaznických potřeb novým způsobem.

• nový segment na existujícím trhu

6 KOŠTURIAK, Ján; CHAľ, Ján. Inovace : Vaše konkurenční výhoda!. 2008. s. 73
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Jde o inovaci, která znamená vytvoření nového segmentu v rámci existujícího 

            trhu v podobě dočasného monopolu. 

• nový produkt či služba

Základem inovace je nabídka nových užitkových vlastností zákazníkům. 

• nový podnikatelský systém

Jde  o  inovace  způsobu  tvorby,  realizace  a  distribuce  hodnoty  zákazníkům,  

způsobu platby a toku financí prodejcům.

• zvýšení podílu na výdajích zákazníka

Jde o inovace, které znamenají poskytování komplexních služeb zákazníkům 

            jedním dodavatelem. 

V  mnohých  případech  jde  i  o  kombinaci  uvedených  typů  strategických  inovací. 

Strategické inovace znamenají také strategický posun pozice firmy vůči přímým nebo 

alternativním konkurentům.

2.2.2  Inovace z pohledu Evropské unie

Rozdělení inovací z pohledu Evropské Unie se často uvádí na základě metodiky, která 

se používá pro účely statistického šetření. Tato metodika je rozvedena v mezinárodní 

příručce Oslo manuál 2005, který vznikl z podnětu OECD.7 [14]  Statistika inovačních 

aktivit podniků8 se zabývá sledováním činností podniků spjatých s jejich inovačními 

aktivitami.  Statistika  má  zmapovat  oblast  inovačních  aktivit  od  rozhodnutí  podniků 

inovovat,  informační  zdroje,  partnery,  přes  vlastní  inovace  (druhy  inovací)  až  po 

7 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vznikla v roce 1961 jako nástupkyně 

Organizace pro hospodářskou spolupráci v Evropě, která měla za úkol dohlížet a řídit poválečnou 

hospodářskou obnovu ve světě. [15]  

8 V odborných textech též označovaná jako statistika inovací. V členských zemích staré EU-15 slouží 

tato statistika jako podklad pro rozhodování a srovnání již celé desetiletí. První společné a 

harmonizované šetření o inovacích proběhlo v rámci EU v roce 1993. Nyní probíhá v rámci EU 

šetření o inovacích každé 2 roky s tříletým referenčním obdobím. V ČR bylo uvedeno poprvé pro 

referenční období 1999–2001. Provádí Evropská komise. [14] 
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ekonomické zisky vzniklé zavedením inovací a zmapovat inovační prostředí a inovační 

potenciálu podniků v jednotlivých členských zemí EU. Zjištěné údaje slouží potřebám 

EU při  formování  společné  unijní  politiky podpory inovací  a  konkurenceschopnosti 

podniků a v jednotlivých členských zemí pro formování národních inovačních strategií 

a podpory zvyšování konkurenceschopnosti národních podniků v mezinárodní soutěži. 

Hlavní typy inovací dle EU

Podle nového pojetí inovací se rozlišují čtyři hlavní typy inovací: produktové inovace, 

procesní inovace, marketingové inovace a organizační inovace. Tato klasifikace udržuje 

nejvyšší  možný stupeň návaznosti s předchozí definicí  technické inovace produktu a 

procesu použitou v předchozím druhém vydání Oslo manuálu.

Inovace produktu 

Představuje zavedení zboží nebo služeb nových nebo významně zlepšených s ohledem 

na  jejich  charakteristiky  nebo  zamýšlené  užití.  To  zahrnuje  významná  zlepšení  v 

technických  specifikacích,  komponentech  a  materiálech,  software,  uživatelské 

vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristikách. Inovace produktů mohou využívat 

nových znalostí nebo technologií, anebo mohou být postaveny na nových užitích nebo 

kombinacích existujících znalostí či technologií. Termín produkt je používán pro pokrytí 

jak zboží, tak služeb. Inovace produktů zahrnují jak zavedení nového zboží a služeb, tak 

i významná zlepšení ve funkčních či uživatelských charakteristikách stávajícího zboží a 

služeb.  Nové  produkty  představují  zboží  a  služby,  které  se  od  produktů  dříve 

produkovaných  daným  podnikem  významně  liší  svými  charakteristikami  nebo 

zamýšleným  užitím.  Významná  zlepšení  stávajících  produktů  se  mohou  objevit 

prostřednictvím  změn  v  materiálech,  komponentech  a  jiných  charakteristikách 

zlepšujících  výkonnost.  Inovace  produktů  ve  službách  mohou  zahrnovat  významná 

zlepšení  v  tom, jak jsou poskytovány,  přidání  nových funkcí  nebo charakteristik  ke 

stávajícím službám, nebo zavedení zcela nových služeb.
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Procesní inovace

Představuje zavedení nové nebo významně zlepšené produkce anebo dodavatelských 

metod.  To  zahrnuje  významné  změny  v  technice,  zařízení  nebo  softwaru.  Procesní 

inovace  dále  zahrnují  nové  nebo  významně  zlepšené  metody  pro  tvorbu  nebo 

poskytování  služeb.  Mohou  obsahovat  podstatné  změny  v  zařízení,  software 

používaných v podnicích zaměřených na služby nebo procedury či techniky, které jsou 

užívány  při  dodávání  služeb.  Procesní  inovace  také  zahrnují  nové  nebo  podstatně 

zlepšené techniky, zařízení a software v přidružených podpůrných činnostech jako je 

nákup, účetnictví, práce na počítači a údržba.

Marketingová inovace

Představuje zavedení nové marketingové metody obsahující významné změny v designu 

produktu nebo balení, umístění produktu, podpoře produktu či ocenění. Marketingové 

inovace se zaměřují na lepší adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů, nebo 

nové umístění podnikového produktu na trh, s cílem zvýšit své prodeje.

Rozlišujícím  znakem  marketingové  inovace  ve  srovnání  s  ostatními  změnami  v 

marketingových  nástrojích  podniku  je  zavedení  marketingové  metody,  která  nebyla 

podnikem dříve používána. Musí být součástí nového marketingového konceptu nebo 

strategie,  která  reprezentuje  významný odklon od stávajících  marketingových metod 

podniku. Marketingové inovace zahrnují významné změny v designu produktu, které 

jsou součástí nového marketingového konceptu. Nové marketingové metody v umístění 

produktu  zahrnují  primárně  zavedení  nových  prodejních  kanálů  př  prodeji  zboží  a 

služeb  zákazníkům.  Sezónní,  pravidelné  a  jiné  rutinní  změny  v  marketingových 

nástrojích  se  obecně  nepovažují  za  marketingové  inovace.  Aby takové  změny byly 

marketingovými  inovacemi,  musí  zahrnovat  marketingové  metody,  které  nebyly 

podnikem dříve používány.
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Organizační inovace

Představuje zavedení nové organizační metody v podnikových obchodních praktikách, 

organizaci pracovního místa nebo externích vztazích. Rozlišujícím znakem organizační 

inovace  ve  srovnání  s  jinými  organizačními  změnami  v  podniku  je  implementace 

organizační metody, která nebyla v podniku dříve použita a je výsledkem strategického 

rozhodnutí přijatého managementem.

Organizační  inovace  v  obchodních  praxi  zahrnuje  implementaci  nových  metod  pro 

organizaci  standardních postupů a  procedur  pro provádění práce,  například zavádění 

nových postupů vedoucích ke zlepšení učení a sdílení znalostí uvnitř podniku. Inovace v 

organizaci  pracovního  místa  zahrnují  implementaci  nových  metod  pro  rozdělení 

odpovědností a přijímání rozhodnutí mezi zaměstnance, rozdělení práce uvnitř a mezi 

podnikovými aktivitami. Nové organizační metody v podnikových externích vztazích 

zahrnují  zavádění nových způsobů organizace vztahů s jinými podniky či  veřejnými 

institucemi, jako je vytvoření nových typů spolupráce s dodavateli.

Splynutí nebo získání jiných podniků není považováno za organizační inovaci ani tehdy, 

když podnik splývá, anebo získává jiný podnik poprvé. 

2.2.3  Členění dle míry inovace

Bereme-li v úvahu tento způsob členění, hovoříme o 2 skupinách inovací:

• přírůstkové

• radikální 

Přírůstkové9 inovace  jsou  inovace  uskutečňující  proces  změny postupně,  zavedením 

malých  zlepšení.  Jako  inovace  radikální10 lze  chápat  zásadní  a  dalekosáhlé  změny. 

9 Označované též jako inkrementální. [4], popř. evoluční [16].

10 Označované též jako diskontinuální. [4], popř. revoluční, převratné [16].
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Každý  podnikatel  se  musí  dle  svých  potřeb,  možností  a  schopností  samostatně 

rozhodnout jakému druhu inovace dle míry dá přednost. Zda má dostatek potenciálu pro 

radikální  inovace  s  vysokou  mírou  nejistoty  a  rizika,  anebo  se  zaměří  na  inovace 

přírůstkové, které oproti inovacím radikálním se sebou přinášejí míru rizika a nejistoty 

podstatně nižší.

Při realizaci přírůstkových inovací není zpravidla zapotřebí značných investic, je možné 

využít stávající pracovníky a dosavadní dodavatelské a odbytové cesty. Riziko spojené s 

těmito  inovacemi  je  často  malé.  Umožnující  sice  zvýšit  produktivitu  práce  a  snížit 

náklady, ale výraznou změnu výnosů zpravidla neumožňují. 

Inovace  radikálního  charakteru  naproti  tomu  vyžadují  většinou  značných  peněžních 

prostředků v oblasti výzkumu a vývoje. Spolu s vyšší finanční náročností jde i o značné 

riziko. Inovace se může ukázat jako technicky nereálná či že dojde k velkému časovému 

zpoždění. 

Zatímco přírůstkové inovace jsou postaveny na představě snižování nákladů a lepšího 

využívání funkcí výrobků, využívají dovedností vycházejících z empirie, tak radikální 

inovace jsou závislé na invenci, intuici, kreativitě, odpovědnosti více riskovat a většinou 

nemají vazbu na dřívější získané zkušenosti.

2.3  Inovační podnikání

Je  chápáno  jako  soubor  podnikatelských  aktivit specializujících  se  na  soustavné 

realizování inovační činnosti. Ve vztahu k výzkumu a vývoji je předmětem podnikání 

uvádění  výsledků  vědy  a  výzkumu  do  komerční  zralosti,  tj.  na  trh.  Významným 

nástrojem  je  transfer  technologií  (viz  kapitola  2.4).  Inovační  strategie  se  opírá 

především o kreativitu pracovníků a zahrnuje vývojový proces začínající stanovením 

užitku pro zákazníka a končící definováním technologické náročnosti a jejího vnímání z 

pohledu výrobce. Plánování a zavádění inovačních strategií jsou základní dovednosti 

managementu.  Každý  typ  inovační  politiky  s  sebou  přináší  rozdílné  požadavky  na 
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organizační  procesy  podniku.  Přesto  všechny  úspěšné  podniky,  které  dokáží  dobře 

využívat příležitost pro inovace, se vyznačují určitými společnými vlastnostmi. 

Podnik  preferuje  dlouhodobý  přístup  k  řízení  firmy  a  zahrnuje  inovace  do  svých 

strategií.  Vedení zabývající  se řízením podniku si uvědomuje,  že je potřeba umět co 

nejlépe  odhadnout  vývoj  trhu  a  podmínky  pro  podnikání,  a  podle  toho  stanovovat 

dlouhodobé cíle a způsoby, jak jich dosáhnout.

Inovace jsou součástí dlouhodobých plánů a počítá se s nimi jako nutnou podmínkou 

udržení konkurenceschopnosti a dosahování dlouhodobých podnikových cílů.  Úspěšné 

inovace  nejsou  dílem  náhody,  spíše  naopak.  Jedná  se  o  plánovaný  řízený  proces. 

Systematické provádění inovací je založeno na cílevědomém vyhledávání změn a na 

systematické analýze možností. 

2.3.1  Ochrana duševního vlastnictví

Přenos inovace jakéhokoliv typu do praktického využití je možné pouze s dodržením 

ochrany  duševního  vlastnictví.  V  rámci  celého  inovačního  procesu  se  tak  ochrana 

duševního vlastnictví  stává  jeho součástí.  Smysl  takovéto ochrany je  však  hlavně u 

poznatků z výzkumu, které lze komercializovat.

2.3.2  Inovační infrastruktura

Systém inovační infrastruktury slouží k zajištění zázemí inovačního podnikání. V České 

republice  je  zajišťován  prostřednictvím  Asociace  inovačního  podnikání11.  Základní 

funkcí systému inovačního podnikání V České republice je tvorba a realizace inovační 

strategie a realizace inovační politiky na vládní i nevládní úrovni a zahrnuje také tvorbu 

právního rámce. Na základě zkušeností AIP ČR byly vytvořeny základní dokumenty pro 

11 Občanské sdružení dle zákona č. 83/90Sb., nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání České 

republiky, od svého založení 23.6.1993 rozvíjí Systém inovačního podnikání v ČR . [8]
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oblast inovačního podnikání v ČR:

a) Inovační strategie ČR na období do roku 201512 

b) Národní inovační politika ČR na léta 2005 - 201013

c) návrh zákona o inovacích14

Systém inovačního podnikání v České republice vytvářejí následující subjekty:

• orgány státní správy a samosprávy

• komory

• banky

• svazy, agentury, sdružení a nadace

• pracoviště výzkumu a vývoje 

• zahraniční agentury a organizace

•  podnikatelské subjekty, zákazníci, klienti, spotřebitelé

2.4  Transfer technologií

Transfer technologií je chápán jako proces převádění poznatků umožňujících inovovat 

výrobky a technologie, případně zavádět výrobky a technologie zcela nové. Technologie 

nebo poznatky,  které mají  být předmětem transferu,  by měly být zpravidla špičkové 

technicko-ekonomické úrovně. Transferem je dosahováno rychlejšího a efektivnějšího 

růstu úrovně technologií podniku než vlastním výzkumem. [16]

Základním  úkolem  transferu  technologií  je  zpřístupnit  znalosti  v  oblasti  zavádění 

nových technologií. Převod těchto poznatků na nového uživatele dále zvyšuje kromě již 

zmíněné  technologické  úrovně  také  technickou,  materiálovou,  ekonomickou  či 

12 Byla schválena vládou ČR dne 24. 3. 2004. [10]

13 Byla schválena v červnu 2005, viz usnesení vlády ČR ze dne 7. 7. 2005 č. 851 o Národní inovační 

politice České republiky na léta 2005 až 2010. [8]

14 Struktura zákona byla navržena pracovním týmem AIP ČR dne 19. 4. 2001. [8]
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ekologickou úroveň produktů popř.  procesů uživatele.  V současné  době mají  o  tuto 

formu  pořízení  inovace  zájem  především  malé  a  střední  podniky,  protože  nemají 

dostatek prostředků a tudíž je pro ně svůj vlastní výzkum a vývoj neúnosný. Hmotný 

transfer  technologií  znamená  nákup  hotových  inovačních  prostředků.  V  nehmotné 

formě je možné transfer uskutečnit  např.  prostřednictvím publikací  (tzv.  nekomerční 

bezplatná),  prostřednictvím  patentů  či  osobními  kontakty.  Nejefektivnější  formou 

transferového procesu je tržní proces, kdy se střetává nabídka objektu technologického 

transferu s poptávkou. Iniciátorem v tomto případě může být strana nabízejícího15, ale i 

strana poptávající16 .

Při transferu technologií je kladen důraz na významné inovace, které tvoří nový výrobek 

pro  trh.  Transfer  inovací  zahrnuje  nákup  inovací,  nákup  hotových  výrobků,  nákup 

kompletních  zařízení,  subdodávky,  průmyslové  kooperace,  společné  podnikání, 

kapitálové  investice  a  imitace.  Zde  platí,  že  nejnákladnějšími  formami  transferu 

technologií jsou nákupy licencí, výzkum na zakázku či vlastní výzkum a napodobení. 

Ostatní formy většinou platí za méně nákladné.

Účastníci transferu technologií jsou:

• tvůrci a potencionální dodavatelé nových technologií

• potencionální odběratelé nových technologií

• poradenské a zpracovatelské organizace

• státní orgány hospodářské politiky

2.5  Inovační strategie a řízení inovací

Podle J. Adaira má každá efektivní inovace má tři překrývající se dimenze, patrné z 

obrázku č. 1.

15 Producenti nových technologií, výzkumné či vývojové instituce.

16 Uživatelé nových technologií, nejčastěji malé a střední firmy.
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Obrázek č. 1

Efektivní inovace

                     

Zdroj: ADAIR, John. Efektivní inovace. 2004. s.11

Nápady na efektivní inovace většinou pramení od jednotlivců, kteří přicházejí s novými 

myšlenkami. Aby byla inovace úspěšná, vyžaduje obvykle týmovou spolupráci, neboť 

jednotlivec na složitější úkoly sám nestačí. Organizace je vrcholný celek, neboť v sobě 

zahrnuje veškeré součásti včetně jednotlivců a týmů, představuje jakousi skupinovou 

osobnost či podnikovou kulturu [1]. 

2.5.1  Inovační strategie

Významný příspěvek k teorii  inovací v podnikové strategii  přinesl na počátku 80.let 

Michael Porter17, který propojuje podnikovou inovační strategii s obecnou tržní strategií 

a  spojuje  technologické  inovace  s  tržní  a  konkurenční  pozicí  podniku.  Technologie 

může  pomoci  firmě  získat  odlišné  schopnosti,  a  tím jí  umožnit  poskytovat  zboží  a 

služby lépe  než  konkurence.  Odlišující  či  odbornou způsobilost  je  potřeba  udržovat 

dlouhodobě.  O  tom  může  firma  rozhodnout  teprve  na  základě  pečlivé  analýzy 

konkurentů a tržních podmínek, v rámci kterých firma funguje. Dle něj je pro firmu 

možné zvolit kromě obecných tržních strategií také mezi 2 inovačními strategiemi: 

17 Michael Eugene Porter (1947) je americký ekonom, profesor Harvard Business School. [13] 
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• inovační vůdcovství

      Firma  se  zaměřuje  na  to,  aby  byla  první  na  trhu,  na  základě  své  vedoucí  

technologické pozice. To vyžaduje silnou angažovanost firmy v oblasti kreativity 

a přebírání rizik.

• inovační následovatelství

            Firma se rozhodne působit na trhu na základě následování technologického lídra. 

To vyžaduje  silnou angažovanost  v  oblasti  konkurenční  analýzy,  reverzního  

inženýringu18 a také v oblasti snižování nákladů. 

Výše zmíněná teoretická východiska se týkala zejména větších, složitějších organizací. 

Malé  inovující  podniky  vykazují  v  porovnání  s  velkými  společnostmi  tyto 

charakteristiky: [4]

• podobné cíle

Vyvinout  technologické  a  jiné  kompetence  tak,  aby  byla  firma  schopna  

poskytovat  zboží  nebo  služby,  které  zákazníky  uspokojí  lépe  než  jiné  

alternativy a které je obtížné napodobit.

• organizační silné stránky

Snadnost  komunikace,  rychlost  rozhodování,  míra  motivace  zaměstnanců  

a ochota přijímat nové věci. Z tohoto důvodu malé podniky často nepotřebují  

formální  strategie,  které  jsou  ve  velkých  organizacích  nutné  pro  zajištění  

komunikace a koordinace.

• technologicky slabé stránky

Specializovaná  úzká  sada  technologických  schopností,  odborné  způsobilosti,  

neschopnost zajistit dlouhodobě rozsáhlé financování a rizikové programy.

• odlišné sektory

Malé  podniky  mají  větší  příspěvky  k  inovačnímu  procesu  v  určitých  

odvětvích, jako je např. strojírenství, výroba přístrojů nebo vývoj softwaru;  

18 Reverzní inženýring je způsob zjišťování funkcí, procesů z hotového produktu. Důvodem pro takovou 

analýzu je poskytnutí dokumentace pro výrobu jeho kopie, nebo tvorbu nového s lepšími vlastnostmi 

než měl původní. Tj. rozebrání, testování, hodnocení výrobku konkurence, pochopení jeho 

fungováním jeho výroby a proč přitahuje zákazníky. [4]
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naopak velké společnosti dominují inovačnímu procesu např. v odvětví 

chemického průmyslu či elektroniky. 

2.5.2  Řízení inovací

Zavedení  inovací,  jak výrobkových či  technologických nebo i  změn v oblasti  řízení 

znamená  řadu zásahů,  které  je  třeba  naplánovat,  koordinovat,  korigovat  atd.  V této 

souvislosti  se hovoří  o řízení  inovací.  Výraznými změnami musí  procházet  zejména 

výrobky (až na výrobky tradiční). Do nedávné doby se mělo za to, že těžiště činností 

spojených s inovacemi produktů19 spočívá v jejich vývoji. V současnosti převládá názor, 

že je třeba řídit všechny podnikové procesy, které se v rámci logistického podnikového 

řetězce  podílejí  na  výsledném produktu.  Tedy fáze  jako zmapování  situace  na trhu, 

vlastní vývojová činnost,  ale i  zavedení do výroby nových či inovovaných výrobků, 

včetně případné přípravy nových obalů až po zabezpečení reklamní kampaně, určení 

vhodných  distribučních  kanálů,  doprovodných  služeb  apod.  Pokud  podnik  dojde  k 

rozhodnutí o závažnější změně stávajícího výrobku, musí být také rozhodnuto, jakým 

způsobem  budou  tyto  produktové  inovace  zabezpečeny.  Toto  řízení  realizace 

výrobkových inovací představuje složitý proces, který lze rozdělit do etap definování, 

plánování realizace a vyhodnocení. Smyslem etapy definování je jasné vymezení cílů, 

tedy určení, jakých parametrů se má na inovovaném výrobku dosáhnout, jaké celkové 

finanční prostředky jsou k dispozici na tuto změnu, či jaký je časový horizont a s tím 

související termín realizace. 

2.6  Financování inovací

Zdroje financování inovací můžeme dle jejich původu rozdělit na soukromé a veřejné. 

Podrobnější členění jednotlivých zdrojů je patrné z obr. č. 1

19 Ať se jedná o služby či výrobky.
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Obrázek č. 2

Podrobné členění zdrojů financování inovací

Zdroj: ŠVEJDA, Pavel [et al.]. Inovační podnikání. 2007. s. 140.

2.6.1  Soukromé zdroje

A. Podnikové zdroje

Stejně jako u financování  jiných podnikových aktivit,  i  u financování  inovací  může 

podnik využít jak své interní, tak i externí zdroje. Z interních zdrojů využije podnik 

především  zisk,  který  může  být  díky  vysokému  riziku  a  nejistotě  v  raných  fázích 

inovačního procesu jediným dostupným zdrojem financování.  Podniky by tedy měly 

sledovat míru zdanění zisku, protože se předpokládá, že při snížení daňového zatížení 

poroste zájem podniku vkládat prostředky do inovací. Kromě míry zdanění má na výši 

čistého zisku podniku vliv také rozsah daňově uznatelných nákladů, ke kterým patří i 

další možný a podstatný interní zdroj podniku, a to odpisy. Z tohoto důvodu některé 

podniky spíše než výši daňové sazby preferují možnost zahrnout do svých nákladů vyšší 

podíl  odpisů.  Mimořádný  význam  z  hlediska  daňově  uznatelných  nákladů  má  pro 
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podnik také možnost uplatnit až 100%ní odpočet svých nákladů na realizaci vývoje a 

výzkumu, který je důležitou fází inovační aktivity podniku.

Vedle  interních  finančních  zdrojů  mohou  podniky využívat  pro  financování  inovací 

podnikové vlastní zdroje externí. Těchto zdrojů využívají například akciové společnosti, 

které  mohou  získat  prostředky  pomocí  emisí  akcií  společnosti.  Je  si  ovšem  třeba 

uvědomit, že zapojení externích zdrojů financování přináší s sebou i některé problémy. 

Rozšiřuje  se  počet  společníků  (akcionářů)  či  věřitelů,  kteří  ovlivňují  rozhodování 

podniku,  kontrolu  nad  jeho  činností.  Zvyšují  se  náklady  podniku  ať  už  ve  formě 

udržování likvidity, aby podnik mohl vždy splácet své závazky. Proto je nutné při širším 

zapojování  externích  zdrojů  podnikového  kapitálu  vždy  hodnotit  všechny  důsledky 

využití  těchto  zdrojů  na  podnik  komplexně.  K  tomu  slouží  úvahy  o  vlivu  zvýšení 

kapitálu  pomocí  externích  zdrojů  na  čistý  zisk,  rentabilitu  celkového  a  vlastního 

kapitálu, jakož i úvahy o vývoji likvidity podniku.

B. Banky

Běžné komerční banky vystupují v inovačním procesu vůči podnikům především jako 

poskytovatelé  externího cizího kapitálu v podobě dlouhodobých bankovních úvěrů20. 

Zvláštní postavení v bankovní soustavě má Českomoravská záruční a rozvojová banka, 

jejíž  působení  je  mimořádně  závažné  i  pro  oblast  financování  inovací.  Banka 

Zprostředkovává např. bankovní záruky pro malé a střední podnikatele a angažuje se 

rovněž  v  poskytování  zvýhodněných  úvěrů,  a  to  včetně  projektů,  které  jsou 

spolufinancovány  z  prostředků  EU.  Dalším  nástrojem  pro  snadnější  zavádění  a 

financování inovací může být strategie propojování podniků.

20 Na problémy spojené  se  získáním těchto  zdrojů  upozorňuje  ve  své  publikaci  Švejda.  U  českých 

podniků je značná poptávka po bankovních úvěrech. Inovační projekty bývají často značně náročné v 

technické oblasti, které nejsou pracovníci banky často schopni vyhodnotit a jejich posouzení externími 

experty by bylo pro banku finančně náročné.  Často se stává,  že MSP má podrobné informace o 

technické stránce projektu, ale bance chybí další informace ekonomického charakteru, důležité pro 

poskytnutí  úvěru.  Pokud  by  nakonec  banka  byla  ochotna  poskytnout  úvěr,  není  MSP zpravidla 

schopna finanční a cenové požadavky banky akceptovat. [16]
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2.6.2  Veřejné zdroje 

1. Financování inovačního procesu ze státního rozpočtu

Kromě  soukromých  zdrojů  mohou  být  podnikové  zdroje  doplněny  prostředky  ze 

státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů. 

A. Přímá finanční podpora ze státního rozpočtu

Pro efektivní využívání těchto zdrojů má zásadní význam hodnocení návrhů projektů a 

záměrů ucházejících se o přidělení podpory. Toto hodnocení by mělo být uskutečněno 

transparentně, nezávisle a objektivně. 

B. Nepřímá finanční podpora ze státního rozpočtu

Jestliže  přímá  podpora  spočívá  v  poskytování  prostředků  z  veřejných  zdrojů,  pak 

nepřímá podpora se uskutečňuje formou snížení předepisované sazby celních, daňových 

či jiných sazeb, dávek a poplatků.

V ČR se v omezené míře začínají používat tyto podpory:

• daňový dobropis/ daňová sleva

• urychlené odepisování investičních výdajů na výzkum a vývoj

• speciální daňové pobídky

• daňové úlevy pro malé a střední podniky

• zvýhodněné úvěry

• snížení  odvodů sociálního  pojištění  zaměstnavatele  za  výzkumné a  vývojové 

pracovníky
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2. Financování a podpora inovačního procesu v Evropské unii

V  rámci  zvýšení  konkurenceschopnosti  subjektů  v  členských  zemích  a  zlepšení 

výzkumného  a  inovačního  prostoru  věnuje  EU  rostoucí  prostředky  na  financování 

inovačních projektů rámcových programů a ze strukturálních fondů.

A. Financování z rámcových programů EU

Pro financování z tohoto zdroje platí, že EU finančně přispívá pouze určitým procentem 

z celkových nákladů projektu. Na ostatní prostředky musí účastníci použít své vlastní 

zdroje,  popř.  si  je  musí  vypůjčit.  Projekty  musí  být  nadnárodní  s  tím,  že  jeden  z 

účastníků vystupuje jako koordinátor, kterému Evropská komise převede svůj příspěvek 

a ten ho dále rozdělí mezi zainteresované účastníky. V období 2007-2013 je realizován 

sedmý rámcový program. Nově je zaveden Rámcový program pro konkurenceschopnost 

a inovace. 

B. Financování ze strukturálních fondů EU

Pro oblast inovací má klíčový význam Operační program podnikání a inovace OPPI,21 

na jehož základě je v České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to 

jak  ze  zdrojů  státního  rozpočtu,  tak  z  prostředků  Evropské  unie.  Konkrétně  z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj .

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost 

české  ekonomiky  a  přiblížit  inovační  výkonnost  sektoru  průmyslu  a  služeb  úrovni 

předních  průmyslových  zemí  Evropy.  K  dosažení  globálního  cíle  budou  finanční 

prostředky v  rámci  operačního  programu koncentrovány na  vymezené  prioritní  osy, 

charakterizující jednotlivé specifické cíle. [7]

21 Operační program Podnikání a inovace připravený v gesci MPO schválila vláda ČR dne 15. listopadu 

2006 usnesením č. 1302. Navazuje na předchozí Operační program průmysl a podnikání.[7]
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Specifických cílů  je  dosahováno pomocí  podpory určitých oblastí  v  rámci  speciálně 

vytvořených  programů  podpory.  Prostřednictvím  těchto  navazujících  programů  se 

realizuje konkrétní podpora podnikatelských subjektů.  Tuto realizaci zajišťuje kromě 

agentury CzechInvest22 také  Českomoravská  záruční  a  rozvojová banka23. Pro oblast 

inovace jsou především určeny prioritní osa č. 4 - Inovace, jejíž cílem je posílit inovační 

aktivity podniků (zavádění inovací technologií, výrobků a služeb, programem podpory 

této osy je program Inovace24) a osa č. 5 - Prostředí pro podnikání a inovace, jejíž cílem 

je povzbudit  spolupráci  sektoru  průmyslu  se  subjekty  z  oblasti  výzkumu  a  vývoje, 

zkvalitnit  infrastrukturu  pro  průmyslový  výzkum,  technologický  vývoj  a  inovace, 

zefektivnit  využití  lidského  potenciálu  v  průmyslu  a  zkvalitnit  podnikatelskou 

infrastrukturu. Programem podpory této osy je program Spolupráce.

2.7  Inovační proces

Inovační proces je rozvinutím výchozího inovačního podnětu, který se v dalších fázích 

procesu musí transformovat do konkurenčních výhod nového produktu - jeho vysoké 

kvality,  přijatelné ceny a dobrého načasování jeho vstupu na trh.  Zdroj podnětů pro 

inovační proces vychází především z vědeckotechnického rozvoje, který je zajišťován 

22 CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která 

posiluje  konkurenceschopnost  české  ekonomiky  prostřednictvím  podpory  malých  a středních 

podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, 

strategických služeb a technologických center. [11] 

23 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá 

v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního 

podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu Byla založena 

v roce 1992. [9]

24 Dále se dělí na program podpory INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT a program podpory INOVACE - 

PATENT
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základním  výzkumem,  aplikovaným  výzkumem,  vývojem  a  transferem  technologií. 

Zdroje inovačních podnětů je třeba hledat jak uvnitř organizace - ve vnitřním prostředí, 

tak  ve  vnějším  prostředí  (globalizace,  konkurence).  V rámci  inovačního  procesu  je 

možné vedle již uvedeného výzkumu, vývoje a transferu technologií rozlišit další možné 

inovační činnosti:

• vybavení nástroji

• zahájení výroby a příprava výroby

• marketing nového výrobku

• obstarání nehmotné technologie 

• obstarání hmotné technologie

• projektování a konstruování

Inovační  proces  je  uceleným  procesem,  který  zahrnuje  činnosti  od  výzkumu,  přes 

aplikaci  jeho  výsledků  až  po  jejich  komerční  využití,  a  proto  je  nutná  spolupráce 

podniku s dalšími partnery. Nejvýznamnější partneři pro vývoj inovací jsou zákazníci, 

dodavatelé,  ale i  spolupracující  univerzity či  vědecko-výzkumné instituce.  Stěžejním 

prvkem inovačního podnikání jsou malé a střední podniky. Důvodem je jejich vysoká 

flexibilita, reagující na situaci na trhu, oproti velkým výrobním podnikům. Na druhou 

stranu nemají malé a střední podniky často dostatek finančních prostředků na inovace. 

2.7.1  Náklady inovačního procesu

Náklady  inovačních  aktivit  mají  pro  podniky  z  dlouhodobého  hlediska  charakter 

investic25 díky dlouhé návratnosti. 

Dle vyvolaných nákladů je lze rozdělit do dvou skupin: [2]

1. provozní náklady

a) které nelze přiřadit ke konkrétním projektům, protože se složitě posuzuje 

25 Chápeme li investice jako prostředky, kterých se podnik dobrovolně vzdává v očekávání budoucího 

prospěchu ve formě zhodnocení těchto investic s vědomím existujícího rizika a nejistoty.
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efektivita vynaložených prostředků ke konkrétní inovační aktivitě

b) které lze při zavádění přiřadit ke konkrétní inovační aktivitě

2. investiční náklady spojené s pořízením strojů a zařízení, počítačového softwaru, 

investiční výstavbou, mající tedy charakter jednorázových investičních výdajů v 

peněžním toku daného projektu  

2.7.2  Efektivnost inovačního procesu

Finanční prostředky vynakládané na inovace dosahují  často značných částek a proto 

vyvolávají otázku efektivnosti a hospodárnosti těchto vynaložených zdrojů. Je důležité 

zjišťovat,  jaký  nejen  ekonomický  přínos  přinesly  nové  výrobky,  popř.  úspory  z 

realizovaných inovačních procesů a v jakém poměru jsou tyto přínosy k vynaloženým 

nákladům.

Zjišťování  ekonomické  efektivnosti  inovací  má  mnoho  společného  se  zjišťováním 

efektivnosti investic. Stejně jako u investic, i u inovací se často jedná o značné částky, 

které mohou přenášet efekt až po určité době. Stejně jako investice i efekt u inovací má 

vazbu na ostatní podnikové faktory. Inovace jsou také jako investice spojeny s určitou 

mírou rizika a nejistoty. Tato míra je však u inovací zpravidla větší.

Měření efektu inovačního procesu

Měření ekonomického efektu využité podnikatelské příležitosti plynoucího podniku z 

uskutečněné inovace je pro řízení firmy velmi důležité. 

V případě přírůstkové inovace se postupuje při finančním hodnocení takto:

• podnik odhaduje budoucí peněžní toky, tedy cash-flow

• podnik provádí odhad návratnosti vložených prostředků

• podnik porovná odhadované přínosy s daným kriteriem

Hodnocení  efektu  radikální  inovace  by  mělo  podnikateli  přinést  zjištění,  zda  daná 
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inovace přinese požadovaný pokrok - stupeň novosti a zda existuje budoucí odbytiště 

(trh) pro uplatnění poznatků a jeho následný transfer do praxe, zda přinese kýžené, až 

monopolní, postavení a monopolní cenu. Dále musí zjistit  výši nákladů na vytvoření 

dané inovace. Hodnotit návratnost pomocí ekonomických kriterií může podnik až ve 

fázi  jeho  komercializace.  Zde  podnik  postupuje  podobně  jako  u  zhodnocení 

ekonomických přínosů přírůstkových inovací.

Pro zhodnocení efektu inovace je potřeba zvolit určitá kritéria, která podniku pomohou 

vyhodnotit úspěšnost inovace. Podnik může zvolit například:

• technická  kritéria,  kdy  jsou  inovace  posuzovány  na  základě  technických 

parametrů

• ekonomické parametry, kdy sleduje především dopad inovací na výši zisku či 

příspěvek na úhradu fixních nákladů. Takto lze posuzovat především výrobkové 

inovace. U inovací procesů se sleduje, zda inovace přispěly ke snížení nákladů či 

zmetkovitosti apod.

Tyto sledované kritéria lze porovnat:

a) se stávajícím stavem

b) s vlastními či konkurenčními alternativními inovacemi 

c) se stanovenými podnikovými cíli
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3  Charakteristika podniku

3.1  Profil společnosti

ALPINE stavební společnost CZ, s.  r.  o.  se sídlem na ulici  Jiráskově ve Valašském 

Meziříčí  působí  v  současné  podobě  od  1.5.2006.  Podnikatelské  aktivity  společnosti 

zahrnují celé spektrum dění v oblasti stavebnictví. Rozhodujícím předmětem podnikání 

je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba stavebních hmot a stavebních 

výrobků, silniční motorová doprava nákladní a další (viz kapitola 3.3). 

Právní forma společnosti je tedy dle názvu společnost s ručením omezeným. Základním 

kapitál  společnosti  činí  135  000  000  Kč  a  je  plně  splacen  jediným  společníkem 

společnosti,  který má tedy 100 % majetkový podíl  a kterým je rakouská společnost 

ALPINE Bau GmbH se sídlem v Salzburgu. 

Statutární  orgán  společnosti  je  tvořen  dvěma  jednateli.  Jménem společnosti  jednají 

navenek vždy dva jednatelé společně. Společnost má 7 prokuristů. Společnost zastupují 

vždy dva prokuristé společně. 

V roce 2008 vykázala společnost v účetní závěrce zisk 101 000 000 Kč při obratu ve 

výši cca 1 347 000 000 Kč.

ALPINE stavební  společnost  CZ,  s.  r.  o.  je  součástí  rakouského koncernu ALPINE, 

který  na  mezinárodní  úrovni  působí  prostřednictvím  řady  založených  dceřiných 

společností  nebo  získaných  obchodních  podílů.  Všechny  obchodní  činnosti  jsou 

soustředěny u Alpine Mayreder Bau GmbH s hlavním sídlem v Salcburku. Široká síť 

kompetencí koncernu zahrnuje v jednotlivých oborech, divizích a zemích zhruba 150 

dceřiných společností a holdingových společností. Regionální těžiště stavební činnosti 

představují země střední Evropy, jako je Německo a Švýcarsko. Klíčovou roli hraji i 

jižní a východní Evropa, především Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a Černá hora. Na 

významu  získávají  země  jako  Bulharsko,  Polsko,  Rumunsko,  Česko  a  Slovensko, 
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Řecko, Turecko či Ukrajina a Rusko. Koncern pronikl už i do Číny.  Aby společnost 

zachovala  tento  trend,  staví  také  na  jasné  strategii  ekonomického  růstu.  Aktuálně 

koncern Alpine dosahuje celkového výkonu okolo 2 miliard eur. Stavební výkony se 

takto  od  roku  2000  podařilo  více  než  zdvojnásobit.  Podíl  zahraničních  zakázek  se 

přitom  zvýšil  téměř  trojnásobně  a  činí  mezitím  zhruba  40%.  Rentabilita  vlastního 

kapitálu přesahuje 21% . [6]

3.1.1  Normy a kvalita výroby

Certifikáty kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí 

byly  certifikovány  dle  zásad  managementu  kvality,  managementu  BOZP  a 

environmentálního  managementu.  Zavedením  koncernového  systému  managementu 

jakosti  by  mělo  být  dosaženo  zvýšení  produktivity  práce  a  sjednocení  pracovních 

postupů.

Společnost je certifikována a uplatňuje při realizaci staveb systém jakosti dle EN ISO 

9001:2000, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005, a 

systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999. 

3.1.2  Bezpečnostní předpisy

Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  stavební  podnik,  je  dodržování  bezpečnostních 

předpisů  velmi  důležité,  protože  na  pracovištích,  zvláště  staveništích,  dělníkům  a 

zaměstnancům hrozí nebezpečí v důsledku pádu, poranění od strojů, chemikálií.

Např.  všichni  dělníci  jsou  na  staveništích  povinni  nosit  ochranou  přilbu,  na  stavbě 

dálnic musí kromě přilby mít reflexní vestu. Kontroly bezpečnostních kontrolorů jsou v 

praxi  velmi  časté.  Pokud  tyto  povinnosti  pracovníci  nedodržují,  hrozí  jim  peněžitá 

pokuta. Ta může být udělena i celému podniku. Je proto i v zájmu celého podniku, aby 

kontroloval sám své pracovníky. 
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Pro každou profesi je stanoven přehled školení a lékařských prohlídek. Osnovy školení 

jsou určeny odpovědným pracovníkům, zejména stavbyvedoucím. Školení se pravidelně 

opakují a provádí se i ověření znalostí zaměstnanců. Mezi hlavní stavební profese patří 

např.  i  hlídači,  strážní,  výškaři,  strojníci,  řidiči,  truhláři,  tesaři,  svářeči  i  střelmistři. 

Řidiči vozidel převážející nebezpečný náklad - v podniku pohonné hmoty a tekutý asfalt 

-  musí  mít  školení  a  zkoušky  ADR  -  osvědčení  způsobilosti  k řízení  vozidel 

převážejících nebezpečný náklad a nově psychologické a neurologické vyšetření. Každý 

nový  zaměstnanec  musí  projít  vstupním  školením  -  před  uvedením  pracovníka  na 

pracoviště, v období zácviku, zaučení. Tímto školením musí projít i zaměstnanci jiných 

firem,  pokud  pracují  na  pracovištích  podniku  (vstupní  školení  cizích  osob).  Každý 

zaměstnanec po školení o bezpečnosti práce a požární ochraně potvrdí, že byl s těmito 

předpisy seznámen a že jim rozumí tím, že podepíše Záznam o školení (vstupním nebo 

pravidelném).

Obrázek č. 3

Geografická struktura sledovaného podniku

Zdroj: Podkladem pro tvorbu obrázku byly praktické znalosti geografického uspořádaní 

           podniku.
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Obrázek č. 4

Útvarová struktura střediska Valašské Meziříčí

Zdroj: Podkladem pro tvorbu obrázku byly praktické znalosti vnitřních funkčních vazeb 

  podniku.

3.2  Historický vývoj společnosti

ALPINE stavební společnost CZ, s.  r.  o  vznikla na základech fúzujících společností 

ALPINE-IPS OSTRAVA, a. s. a ALPINE-Silniční stavby a mosty spol. s r. o. Valašské 

Meziříčí.

ALPINE-IPS Ostrava, a. s.

Historie této společnosti se datuje od 1.5.1958, kdy byla v Ostravě založena stavební 

správa národního podniku ZEMSTAV Praha. Tento podnik byl později přejmenován na 

Inženýrské a průmyslové stavby Praha. Podnik prošel řadou organizačních změn, ale po 

celou dobu prováděl především inženýrské a průmyslové stavby. Od roku 1986 působil 

ostravský závod jako samostatný národní podnik IPS Ostrava.  V letech 1991 až 1992 

došlo k privatizaci státního podniku a jeho transformaci na akciovou společnost. Jako 
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akciová společnost byla firma zapsána do obchodního rejstříku dne 30.4.1992. V září 

1992  vstoupila  majetkově  do  akciové  společnosti  odkupem  56% majetku  rakouská 

firma Alpine Bau GmbH.

ALPINE SILNIČNÍ STAVBY A MOSTY, spol. s r. o. 

Historický  předchůdce  firmy  byl  založen  1.5.1953  KNV  Ostrava  po  názvem 

Československé státní silnice n. p. Postupnými organizačními změnami byla tato firma 

k 1.5.1963 rozdělena na Okresní správy silnic s působením v jednotlivých okresech a 

firmu SILNICE OSTRAVA s. p.. Tato firma se vnitřně členila na pět stavebních závodů. 

Jeden z těchto závodů měl sídlo ve Valašském Meziříčí. Tento závod byl při privatizaci 

v roce 1991 vyčleněn a z něj vznikla samostatná firma SILNIČNÍ STAVBY A MOSTY 

spol.  s  r.  o.  Valašské  Meziříčí.  Odkupem  obchodních  podílů  v  této  společnosti  se 

jediným vlastníkem stala  firma Alpine Bau GmbH. Po celou dobu působnosti  firma 

prováděla práce a činnosti spojené s výstavbou a údržbou silnic a mostů.

 ALPINE stavební společnost CZ, a. s.

V srpnu  2001  bylo  započato  s  fúzí  obou  firem.  Do  obchodního  rejstříku  byla  dne 

12.11.2001 zapsána firma pod názvem ALPINE stavební společnost CZ, a. s. se sídlem 

ve Valašském Meziříčí. 

ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o

Společnost ALPINE stavební společnost CZ, a. s. změnila ke dni 1.5.2006 právní formu 

podnikání z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. Tato skutečnost 

byla zapsána v Obchodním rejstříku dne 18.5.2008.

3.3 Činnosti společnosti

Po množství změn  (viz. kap. 3.2), kterými společnost od svého vzniku prošla, se její 
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činnost stabilizovala. V současné době jsou v obchodním rejstříku zaznamenány tyto 

předměty podnikání:

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování

• projektová činnost ve výstavbě

• výkon zeměměřičských činností

• výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

• montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

• výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

• kovoobráběčství

• opravy silničních vozidel

• silniční motorová doprava nákladní

• silniční motorová doprava osobní

• provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

• nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu

• pronájem a půjčování věcí movitých

• velkoobchod

• specializovaný maloobchod

• realitní činnost

• ubytovací služby

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví

3.3.1  Řízení stavební činnosti 

Pokud se jedná o zakázky státní, jsou uveřejňovány investorem. Společnost se přihlásí 

do soutěže o provedení zakázky. Obdrží od investora projekt a podklady, jehož součástí 

je  i  rozpočet.  Společnost  provede  ocenění  stavebních  prací  a  výkaz  výměr,  kde  je 

uvedeno množství použitého stavebního materiálu. Sestaví se konečný rozpočet a plán 

výstavby. Investor si vybere nejvhodnějšího kandidáta na získání zakázky. Obchodní 

oddělení společnosti uzavře smlouvy s dodavateli a subdodavateli a uzavře se smlouva s 

investorem. U soukromých zakázek může investor vybírat firmu bez soutěže. 
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Obrázek č. 5

Schéma řízení stavební činnosti

Zdroj: Podkladem pro tvorbu obrázku byly informace společnosti a praktické znalosti 

           vztahů a vazeb jednotlivých účastníků procesu.

Investor může pověřit osobu, která bude kontrolovat provedení práci - stavební dozor. 

Ten potom kontroluje, co je uděláno a podle toho řídí placení postupně provedené práce. 

Nebo  si  průběh  investor  kontroluje  sám.  Stavbyvedoucí  je  velice  důležitá  osoba. 

Nejenže hlídá  stavební  práce,  ale  i  hlídá  i  rozpočet,  faktury,  styk  s investorem, řeší 

ekonomii stavby. Mistr rozděluje práci dělníkům, hlídá bezpečnost práce, podílí se na 

odměňování zaměstnanců. Dělníci jsou hlavní tvůrci hodnot.

3.3.2  Účetní členění výrobního útvaru 

Výrobní  činnost  podniku  je  pro  potřeby  účetnictví  rozdělena  mezi  3  hospodářská 

střediska  HS  1  -  201,  HS  2  -  202  a  HS  3  -  203.  Veškeré  náklady  a  výnosy  se 

rozpočítávají mezi jednotlivá střediska. Každá stavba má své identifikační a evidenční 

číslo, které začíná trojčíslím příslušného útvaru, do kterého patří.
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Obrázek č. 6

Členění výrobního útvaru

Zdroj: Podkladem pro tvorbu obrázku byly praktické znalosti vnitropodnikového  

           uspořádaní společnosti.

3.4  Očekávaný vývoj společnosti

Stejně jako doposud bude realizována výstavba silnic, mostů, kanalizací,  a pokládka 

asfaltových  směsí  především  závodů  ve  Valašském  Meziříčí  a  v  Ostravě.  Stavební 

činnosti budou rozšířeny na území Zlínska, Olomoucka, jižní Moravy a hlavního města 

Prahy. Z větších zakázek budou nadále probíhat práce na dálnici D 47, na obchvatu 

Jablunkova a na stavbě velkého pražského okruhu Vestec-Lahovice. V zájmu udržení 

vysoké  kvality  práce  bude  v  oblasti  investic  v potřebném  rozsahu  obnovován  a 

doplňován strojový park, budou vytvářeny předpoklady pro nová stanoviště obaloven 

asfaltových směsí, bude modernizována výpočetní technika. V personální oblasti bude 

pokračovat již započatý trend zvyšování odborné a výkonnostní úrovně zaměstnanců 

formou školení a seminářů. Jazykové kurzy směřují ke zlepšení vzájemné komunikace. 

Na letošní rok bylo naplánováno provedení výkonů v celkové hodnotě 2 500 milionů 

Kč, což převyšuje výkony z roku 2008 o dalších 200 milionů Kč. Investice budou stejně 

jako v posledních letech ve velkém rozsahu směrovány do obnovy a doplňování parku 

výkonných zařízení, do zařízení pro elektronické zpracování dat.
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4  Využití navigačních systémů v pozemním stavitelství

4.1  Technologická inovace v podniku Alpine CZ stavební, s. r. o.

Technologická inovace v podniku Alpine CZ, s. r. o. spočívá v zavedení automatizace 

při řízení stavebních strojů pomocí satelitní navigace.

Inovativní technologie řízení stavebních strojů pomocí globálního navigačního systému 

3D-GPS je v současné době nejperspektivnější a nejdynamičtěji se rozvíjející metodou 

pro stavební práce strojů pro srovnávání povrchů. 

Zatímco v  zahraničí  se  tento  špičkový systém na  stavebních  strojích  již  několik  let 

používá, zůstaly české firmy k těmto novým technologiím víceméně skeptické. Důvody 

spočívaly převážně v ceně a  v obavě z  nedostatečného pracovního využití  systému. 

Mnoho českých firem se sice zajímá o nové možnosti a trendy v tomto odvětví,  ale 

téměř  vždy  mají  tyto  firmy  obavy  z  něčeho  nového  a  v  podmínkách  českého 

stavebnictví dosud nepoužívaného. 

Nespornou výhodou tohoto systému je možnost řídit libovolný počet stavebních strojů. 

Nezbytnými podmínkami pro zavedení této inovační aktivity jsou kvalitní podklady z 

projektové dokumentace se souřadnicemi v digitální formě. 

V roce 2003 firma Alpine CZ stavební, s. r. o. jako první v České a Slovenské republice 

začala  využívat  satelitní  nivelační26 systém TOPCON 3D-GPS pro řízení  stavebních 

strojů. Úkolem tohoto zařízení je udržet pracovní nástroj stroje v požadované výšce i 

směru při dodržení tolerancí od ideálního, tedy projektovaného stavu za pomoci satelitní 

navigace.  Jedná  se  o  významnou  změnu,  která  zavádí  do  pracovního  postupu 

automatizaci na úkor lidské práce, což přináší řadu výhod (viz kapitola 4.6) Satelitní 

nivelační systém TOPCON 3D-GPS byl poprvé využit při stavbě pily Paskov, která byla 

jednou z největších  staveb  svého  druhu  v ČR.  Po  ukončení  stavebních  prací  vedení 

26 Nivelační - určující výškové rozdíly
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stavby konstatovalo,  že  by nebylo  možné  dokončit  práci  v požadovaném termínu  a 

s takovou přesností bez využití nivelačního systému 3D-GPS. 

Tato technologie je ve firmě dosud uplatňována v tomto počtu:

• 8 nivelačních systémů TOPCON 3D GPS na grejdrech27

• 2 nivelační systémy TOPCON 3D GPS na rypadlech

• 2 nivelační systémy TOPCON 3D GPS na dozerech

Ačkoliv je tato technologie velmi přesná při určovaní polohy v horizontální rovině, je 

její mezní přesnost ve výšce jen asi 2 cm, což je v potřebných aplikacích nedostačující. 

Tato  nižší  výšková  přesnost  řídících  systémů  3D-GPS  znemožňuje  použití  této 

technologie  v mnoha  přesných  aplikacích,  jako  jsou  finální  pokládky  vozovky  či 

geodetické  výškové  měření.  Tyto  aplikace  doposud  vyžadovaly  použití  optických 

měřicích  systémů.  To pro  zamýšlené  zkvalitnění  práce  společnosti  vyhodnotila  jako 

nedostatek, který je limitující pro budoucí vývoj. Pokud by se jej podařilo odstranit, 

znamenalo by to opět zlepšení kvality práce.

I v této technologické oblasti jde výzkum a vývoj stále kupředu a proto se na konci roku 

2008 Alpine CZ stavební,  s.  r.  o. rozhodla zvážit  možnost zavedení další  významné 

technologické  inovaci  v  podobě  navigačního  systému TOPCON 3D-mmGPS  duální 

nivelační  systém  pro  finišery  a  silniční  frézy,  který  značně  vylepšuje  přesnost 

původního  systému  nyní  i  ve  vertikální  poloze,  což  představuje  opět  značné 

zautomatizování výrobního procesu. Systém slouží pro automatizaci práce finišeru při 

pokládání asfaltové vrstvy na rekonstruovanou či nově budovanou silniční komunikaci. 

Zobrazení tohoto procesu je součástí přílohy jako fotografie č. 7 - 11. Inovační proces v 

podniku trvá již zhruba půl roku a nyní se nachází ve stavu implementace inovace.28 

27 Viz fotografie grejdru v činnosti v příloze - fotografii č. 7

28 Stav k 3.3.2009
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4.1.1  Charakteristika inovace

Na sledovanou inovaci bychom na základě výchozí teorie mohli  nahlížet  z několika 

pohledů.  Jednou  z  možností  je  danou  inovaci  klasifikovat  z  věcného  hlediska  jako 

zavedení  nového výrobního postupu,  neboť  daná  technologie  mění  velmi  významně 

stávající  výrobní  proces.  Z  poněkud  odlišného  pohledu  ji  lze  označit  čistě  jako 

technologickou inovaci získanou a zavedenou formou transferu technologie. Předmětem 

transferu je bezesporu nová,  špičková technologie vysoké kvalitativní úrovně. Tímto 

transferem může být také zajištěn rychlejší efektivnější růst podniku a kromě úrovně 

technické  zvyšuje  také  ekonomickou,  materiálovou  a  v  minimální  míře  také 

ekologickou úroveň výrobního procesu, tedy pokládky plochy vozovky, ke které je daná 

technologie převážně určena. Předmětem je hmotný transfer technologie, tedy pořízení 

hotové technologie.  Transferový proces lze  označit  za  tržní,  iniciátorem lze v tomto 

případě  označit  stranu poptávající  objekt  technologického  transferu,  tedy společnost 

Alpine CZ stavební, s. r. o.

Konkurenční  výhoda  podniku  tedy  poplyne  z  vlastnictví  a  používání  ojedinělé 

technologie, kterou společnost použila jako jediná v ČR a dle mě dostupných informací 

také na Slovensku. Touto technologií může Alpine CZ stavební, s. r. o. vytvořit nový 

prvek ve svém výrobním procesu a tedy i  v nabídce potencionálním zákazníkům. Z 

pohledu členění  užívaného Evropskou unií  lze  danou inovaci  označit  jako procesní, 

neboť představuje zavedení nové nebo významně zlepšené produkce a zahrnuje změny 

v technice a zařízení.

Dle míry inovace bych danou technologickou inovaci označil spíše přírůstkovou, i když 

tato klasifikace není zcela jednoznačná a z jiného pohledu by mohla být také inovací 

radikální. Z technického hlediska se jedná o vylepšení určitých technických parametrů 

již existující technologie předešlé úrovně, nejedná se tedy o technologii zcela novou. 

Dle  použité  metodologie  tedy poskytuje  z  technického hlediska  spíše  malé  zlepšení 

(přesto zásadní) než dalekosáhlé změny. Tedy inovace přírůstková. Ovšem pro podnik 

samotný  představuje  opravdu  převratnou  inovaci  ve  výrobním  procesu  a  z  tohoto 
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důvodu si myslím, že by bylo možné ji označit i za radikální.

4.1.2  Význam inovace

Automatizace je pro podnik Alpine CZ stavební, s. r. o. jedna ze základních možností 

snižování výrobních nákladů a také zefektivnění výrobního procesu. V tomto případě 

osvobozuje pracovníky podniku především od fyzické práce. Zavádění automatizace v 

řízení a navigaci stavebních strojů přináší podniku Alpine CZ stavební, s. r. o. i přes 

zvýšené  počáteční  investice  a  zvýšení  požadavků  na  technickou  úroveň  obsluhy  a 

údržby  strojního  parku,  zvýšenou  kvalitu  provedení  práce,  zvýšení  výkonů  strojů, 

snížení spotřeby energie a surovin, úsporu pracovních sil, zvyšování bezpečnosti práce 

apod.

4.1.3  Předpoklady a podmínky zavedení inovace v podniku

Úspěšná realizace inovace je v podniku Alpine CZ stavební, s. r. o. podmíněna existencí 

určitých podmínek a předpokladů. K jejímu zabezpečení je především nutné zvládnout 

problematiku  řízení  daného  technologického  procesu  či  výrobního  pochodu,  tedy 

pokládka  vozovky  při  nejefektivnějšímu  využití  satelitní  navigace.  V  podniku lze 

podmínky, které určují postup, rozsah a stupeň zavádění automatického systému řízení 

ve stavebnictví posuzovat z hlediska kvalitativního a kvantitativního. 

Mezi kvalitativní podmínky, které limitují technickou možnost zavádění automatizace, 

patří především charakter technologie, úroveň mechanizace (např. ve formě strojů, na 

které má být technologie v namontována), stupeň organizace práce a úroveň obsluhy a 

údržby  automatizovaného  systému  řízení.  Ekonomický  a  společenský  přínos 

automatizace  určují  kvantitativní  podmínky  a  to  především  četnost  využití 

automatizace, objem technologie a mechanizace.

Stupeň organizace práce, úrovně obsluhy a údržby podstatně ovlivňuje provozní výkon 

strojů a účinnost systému řízení. Nízký stupeň organizace práce by snížil ekonomický 

40



význam  automatizace  stavebních  strojů  a  omezuje  také  rozsah  jejího  využití. 

Uplatňování a rozvoj automatizace stavebních strojů a zařízení předpokládá výchovu 

kvalifikovaných pracovníků pro její obsluhu a údržbu. 

Uplatňování automatického řízení u stavebních strojů je velmi různorodé podle druhu 

stroje  a  způsobu  jeho  práce.  Při  zavádění  automatizace  je  třeba  přihlížet  k 

charakteristickým znakům určitého  stroje,  v  tomto  konkrétním případě  tedy finišeru 

značky Vogele.

4.1.4  Popis technologie 

Firma TOPCON ve spolupráci s firmou Vögele vyvinula duální 3D nivelační systém 

využívající  satelitní  navigaci  s milimetrovou přesností  pro řízení  výšky hladící  lišty, 

šířky  pokládané  vrstvy  a  směru  pojezdu  finišeru  přímo  podle  digitálního  modelu 

pokládané vrstvy. Jedná se o kombinaci satelitního a laserového nivelačního systému. 

Tato  kombinace  umožňuje  určit  výšku  s milimetrovou  přesností.  Na  každé  straně 

finišeru je umístěna jedna GPS anténa.  Levá GPS anténa slouží  pro určení  výšky a 

pravá GPS anténa slouží pro určení pojezdu finišeru29. Satelitní a laserové signály jsou 

zpracovávány  nivelačním  systémem  TOPCON  3D-mmGPS  a  současně  jsou 

porovnávány s projektovanými hodnotami. Výsledek je následně přenesen z nivelačního 

systému  TOPCON  do  Vögele  NAVITRONIC.  Odsud  přebírá  řízení  finišeru  systém 

NIVELTRONIC taktéž od firmy Vögele, který provede prostřednictvím hydraulických 

válců opravu odchylek od požadované výšky a příčného sklonu pokládané vrstvy. Malé 

odchylky od směru pokládky a šířka pokládané vrstvy jsou automaticky korigovány 

výsuvnými  díly  hladící  lišty  finišeru.  Při  větších  směrových  odchylkách,  nebo  při 

průjezdu zatáčkou zasáhne NAVITRONIC do řízení finišeru a automaticky zajistí, aby 

finišer i hladící lišta byly vedeny v požadovaném směru. Právě automatické řízení šířky 

pokládané vrstvy a směru pojezdu jsou oproti jiným nivelačním systémům jedinečné. 

29 Viz přílohy - fotografie č.2 a 3
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4.2  Inovační strategie v podniku

Budu-li se držet teoretické části své práce o inovačních strategiích dle Michaela Portera, 

označil bych strategii v podniku Alpine CZ stavební, s. r. o. jako inovační technologické 

vůdcovství. Firma je již určitou dobu na základě své tržní pozice vůdcem na poli těchto 

typu technologií mezi konkurenty nejen lokálními, ale také z celé České republiky. Tím 

pádem se konkurence dostává do role technologických následovatelů.

4.3  Klíčoví účastníci inovačního procesu

Kromě samotného podniku Alpine CZ stavební, s. r. o. jsou v probíhajícím inovačním 

procesu klíčovým subjektem především dodavatelé  inovační  technologie.  Jedná se  o 

společnost Geodis a nepřímo o společnosti VÖGELE a TOPCON. Geodis Brno s. r. o. 

je dodavatelem navigační technologie japonského výrobce TOPCON, kterou vyvinula 

ve spolupráci s firmou JOSEPH VÖGELE AG, která je německým výrobcem finišerů. 30

4.4  Inovační proces a jeho etapy v Alpine CZ stavební, s. r. o.

V podniku  Alpine  CZ stavební,  s.  r.  o.  se  na  této  technologické  inovaci  uplatňuje 

systematická práce od zaznamenání prvního podnětu až k realizaci inovace. Pokud by 

podnik nepostupoval systematicky, ale nahodile, mohlo by dojít k opomenutí významné 

inovační příležitosti. Je proto potřeba pečlivě sledovat nové trendy v oblasti technologií, 

které by podniku přinesly nové možnosti, jak vylepšit svou pozici na trhu. 

V  podniku  Alpine  CZ  stavební,  s.  r.  o.  to  jsou  především  následující  dovednosti, 

schopnosti, praktiky a návyky, které přispěly k systematické práci na inovaci:

• systematické shromažďování všech podnětů, které by mohly vést k inovaci

• kreativita pracovníků

• schopnost posoudit reálnost inovačního nápadu

30 Pracovníci jednotlivých společností se účastnily testování technologie - viz přílohy - fotografie 5 a 6.
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• uplatňování týmové práce

• spolupráce s externími odborníky

• správná míra přijetí rizika

• průběžné vzdělávání pracovníků

• schopnost financovat inovační aktivity

4.4.1  Inovační impuls

První fáze inovačního procesu obvykle zahrnuje sledování signálů z okolního prostředí, 

které by potenciálně mohly znamenat nějakou změnu. Může jít o nové technologické 

příležitosti  nebo měnící  se  podmínky na trhu,  mohou to  být  výsledky legislativních 

tlaků  nebo  akce  konkurence.  Většina  inovací  je  výsledkem  souhry  těchto  faktorů. 

Inovační  impuls  inovace  společnosti  Alpine  CZ  stavební,  s.  r.  o.  je  možné  zařadit 

především do 1 skupiny, přestože i v tomto případě bychom mohli hovořit o souhře více 

faktorů.  Především  byl  ale  vyvolán  novou  technologickou  příležitostí  na  trhu,  jež 

nabízela výrazné zlepšení podnikového výrobního procesu. 

Bez ohledu na externí či  interní charakter  původu těchto inovačních impulsů je pro 

podnik vhodné při snaze o jejich poznání vycházet z určité situační analýzy, nejčastěji v 

podobě tzv. SWOT analýzy31.

SWOT analýza podniku vychází v části o silných a slabých stránkách z dlouhodobého 

sledování vnitřních podmínek a vlastností společnosti a v části příležitostí a ohrožení z 

vnějších podmínek a z okolí ovlivňujícího podnikání společnosti.

31 Tato analýza je otevřeným hodnocením podniku a slouží k určení silných a slabých stránek podniku, 

ohrožení a příležitostí.
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Situační SWOT analýza podniku pro poznání možných inovačních impulsů

S - silné stránky

• vysoký tržní podíl

• moderní technologie 

• zkušení pracovníci

• kapitálová síla podniku

• interakce s významnou 

zahraniční společností

• vysoká konkurenceschopnost

• v určitých oblastech 

monopolní postavení

W - slabé stránky

• nedostatečné množství výrobních 

prostředků na pokrytí všech 

potencionálních příležitostí

• závislost na subdodavatelích

• někteří nespolehliví a málo 

flexibilní dodavatelé

O - příležitosti

• rozšíření stavebních aktivit do 

dalších oblastí ČR

• vstup na zahraniční trhy, 

především SVK, POL

• využití dalších moderních 

technologií 

• státní zakázky

T - ohrožení

• pokles zakázek ve stavebnictví 

vlivem hospodářské krize

• rostoucí ceny vstupů, především 

energií

• regulace plynu pro potřeby 

výroby asfaltových hmot

4.4.2  Tvorba námětů na inovace

 

Náměty  na  sledovanou  inovaci  v  podniku  Alpine  CZ  stavební,  s.  r.  o.  lze  připsat 

kombinací externích a interních zdrojů. Hlavním zdrojem byla především informace od 

stálého dodavatele technologií používaných k výrobnímu procesu společnosti o nové 

technologii  na  trhu  (viz  kapitola  4.7)  v  kombinaci  s  připomínkami  pracovníků 

geodetického střediska,  kteří  nejen získávají  informace od dodavatele,  ale  také sami 

aktivně  sledují  nové  trendy  na  trhu  dostupných  technologií  a  ve  spolupráci  s 

dodavatelem  vybírají  nejvhodnější  technologii,  která  splňuje  specifické  podnikové 
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požadavky.  Při  formulacích  vhodného  námětu  však  ve  firmě  nedochází  k  žádné  z 

podpůrných rozhodovacích metod, jako je např, brainstorming, ale vzhledem k relativně 

nízkému množství zúčastněných osob v této fázi dochází pouze k neformální diskusi s 

přihlédnutím ke všem názorům zainteresovaných osob, jak z interního prostředí firmy, 

tak i z toho externího, jako jsou např. specializovaní pracovníci dodavatele, kteří svými 

podněty do diskuze přispívají.

4.4.3  Selekce námětu

Inovace sebou přináší téměř vždy určitou míra rizika a nejistoty a ani finančně dobře 

vybavená firma Alpine CZ stavební, s. r. o. si nemůže dovolit riskovat bez omezení. Je 

proto nutné, aby z dostupných technologických a tržních příležitostí, které jsou na trhu 

nabízeny, vybrala tu nejvhodnější alternativu. 

V počáteční fází byly informace o inovačním záměru nekomplexní a měly převážně 

pouze  technický  charakter.  Teprve  v  dalších  fázích  s  přibýváním  informací  nejen 

technického,  ale  hlavně  ekonomického  charakteru,  bylo  možné  inovační  záměr 

komplexněji posoudit, např. i vzhledem k současné technologické základně podniku. V 

této fázi bylo také důležité posoudit, zda se navrhované změny hodily dobře k tomu, co 

už firma Alpine CZ stavební, s. r. o. a její pracovníci odpovědní za daný výrobní úsek 

(tedy geodetické středisko, popř, pracovníci obsluhující danou technologii) umí, tedy 

určitá  odborná  způsobilost  potřebná  pro  správné  používání  inovační  technologie.  V 

tomto  ohledu  nebyl  ve  společnosti  Alpine  CZ  stavební,  s.  r.  o.  problém,  neboť 

zkušenosti pracovníků geodetického střediska a jiných obsluhujících osob s podobnou 

technologií  je  značná  a  byla  získána  dlouholetou  praxí  s  předešlými  či  podobnými 

technologiemi, které již dříve firma zavedla.

4.4.4  Posouzení realizovatelnosti vybraného námětu

V této fázi dozrálo technické řešení natolik, že již bylo možné komplexněji (viz předešlá 
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kapitola)  zhodnotit  navrhovaný  inovační  záměr  a  odhadnout  jeho  přínosy,  popř. 

nedostatky. V této fázi bylo již důležité také konečné vyjádření managementu podniku 

Alpine  CZ stavební,  s.  r.  o.,  který  měl  po  předložení  všech  relevantních  informací 

konečné rozhodnutí jako odpovědný řídící orgán. V této fázi došlo již ke konečnému 

projednání inovačního záměru za účasti všech zainteresovaných osob, tedy pracovníků 

geodetického  střediska,  dodavatele  technologie  a  managementu  podniku  Alpine  CZ 

stavební, s. r. o. Zde bylo rozhodnuto o přijetí inovačního záměru a tedy o budoucím 

zavedení zcela nového technologického řešení výrazně inovujícího dosavadní výrobní 

postup.  Důležité  bylo  posoudit,  na  které  aktivity  (trhy)  bude  technologie  převážně 

používána. Vzhledem k charakteru technologie se bude jednat především o tzv. liniové 

stavby, tedy rovné úseky silnic a dálnic,  kde je předpoklad nejefektivnějšího využití 

produkčních možností této technologie. 

4.4.5  Zavedení inovace

Poslední  fázi  inovačního  procesu  v  podniku  Alpine  CZ  stavební,  s.  r.  o.  je  fáze 

implementace inovace následující po kladném rozhodnutí o přijetí daného inovačním 

záměru. V této fázi se podnik právě nachází.32 Na úplném počátku této fáze bylo také 

nezbytné praktické testování celé technologie. Jednalo se tedy o první test 3D-mmGPS 

v České a Slovenské republice vůbec. Tento test provedla Alpine CZ stavební, s. r. o. 

společně s odborníky firmy Geodis Brno s. r. o. v listopadu 2008. Test byl proveden 

pomocí finišeru Vögele Super 2100-2 vybavený nivelačním systémem TOPCON 3D 

mmGPS.  Záměrně  nebyl  zvolen  žádný  dálniční  úsek.  Jednalo  se  o  silnici  III/0487 

Starojická Lhota – Palačov – Lešná (délka úseku 2,5 km), která je vzdálena cca 5 km od 

Valašského Meziříčí. Důvodem byla snaha o otestování systému na maximum, tedy v 

nejtěžších možných podmínkách. Poté bylo zapotřebí provedený test vyhodnotit. 

Již  na  místě  bylo  možné  zhodnotit  poměrně  přesně  významné  zlepšení  potřebných 

technických  parametrů.  Mezi  významné  prvky  zamýšlené  automatizace  lze  zařadit 

automatický  pojezd  finišeru  dle  zadání  v  digitálním  modelu.  Obsluhou  stroje  bylo 

32 Stav k 23.3.2009
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oceňováno především automatické řízení šířky pokládané asfaltové vrstvy,  tedy další 

podstatný automatizační prvek. Během testu se projevily také určité nedostatky v příjmu 

signálu. Jednalo se pouze ovšem o krátkodobé výpadky způsobené rušením ostatními 

stroji či okolními stromy, což ovšem nevadí, neboť systém je určen především pro tzv. 

liniové stavby, tedy dálnice apod. a zde takovéto rušení nehrozí. Co se týče přesnosti ve 

výšce,  tedy  základního  parametru,  kvůli  kterému  byla  celá  inovace  zavedena,  bylo 

dosaženo požadovaných hodnot. Závěrečné hodnocení systému bylo pozitivní, i když 

systém díky složitosti stavby pro finišer nefungoval na 100 %, všichni zúčastnění se 

shodli, že to byla veliká zkušenost jak pro odpovědné pracovníky společnosti Alpine CZ 

stavební, s. r. o. samotné, tak i pro experty z TOPCONu EUROPE a VÖGELE, kteří 

byli na místě také přítomni. Sami uznali, že v Německu systémy už asi rok fungují, ale 

nikdy nebyly nasazeny na tak specifické podmínky, jaké pro ně byly přichystány zde. 

Nakonec se experti  z dodavatelských firem shodli,  že test  tohoto typu nebyl vlastně 

první v ČR a SR, ale také v Evropě. Je možné tedy konstatovat, že je systém vhodný na 

pokládku živic  především na nových dálnicích popř.  letištních plochách a pokud se 

v dohledné době vyřeší některé nedostatky spojené převážně s rušením signálu, vznikne 

nový  převratný  systém  pro  řízení  stavebních  strojů  využívající  jedinečnou  satelitní 

navigaci s milimetrovou přesností.

4.5  Vyhodnocení efektivnosti technologické inovace

V teoreticko-metodologické části mé práce jsou popsány možnosti vyhodnocení efektů 

zavedené inovace. Efektivnost sledované technologické inovace ve společnosti Alpine 

CZ  stavební,  s.  r.  o.  je  možné  objektivně  vyhodnotit  převážně  pouze  z  pohledu 

technického,  kdy  sledujeme  především  změny  v  technických  parametrech  a 

porovnáváme  se  stávajícími  hodnotami.  Z  ekonomického  hlediska  je  vyhodnocení 

složitější.  Zjistit  konkrétní  zvýšení  zisku  není  vzhledem  k  charakteru  analyzované 

technologie možné. Na danou inovaci je totiž potřeba nahlížet nejen pouze z pohledu 

inovace technologie33. V tomto případě se totiž spíše jedná o inovaci celého výrobního 

33 Pokud bych sledoval např.  zavedení výrobní linky, která pouze zvyšuje produkční schopnosti 

podniku oproti minulé technologii, bylo by zvýšení produkce ekonomicky zjistitelné.
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procesu, který podstatně mění způsob, jak je daný proces (v tomto konkrétním případě 

pokládka vozovky) uskutečňován. Je tedy možné spíše vyhodnotit úsporu nákladů než 

přímý vliv na velikost výnosů. Navíc ani doba od testování dané technologické inovace, 

tedy dosavadní doba zkušebního používání této technologie není dostatečně dlouhá, aby 

se dal vyčíslit konkrétní finanční efekt. Z dosavadních vyhodnocení užívání systému v 

praxi, především testu systému, je pouze možné odhadnout přínosy, aniž bych ale byl 

schopen  toto  tvrzení  podložit  skutečnými  zjištěnými  hodnotami  např.  uspořených 

nákladů.

Z  tohoto  pohledu  se  na  základě  výsledků  testování  zvýšená  efektivnost  projevila  v 

několika bodech:

1. Úspora pracovní síly

Ušetřily se geodetické práce, které mohou být redukovány na minimum a to zejména u 

činností souvisejících s opakovaným vytyčováním a kontrolami prováděných  během 

realizace  jednotlivých  etap  stavebního  projektu.  Dále  dochází  k  úspoře  2  -  3 

obsluhujících pracovníků u liniových staveb, kteří nemuseli provádět kontrolní činnost 

před započetím práce stroje. 

2. Snížení průběžné doby

Povětrnostní  podmínky  nemají  téměř  žádný  vliv  na  používání  tohoto  systému  a 

nedochází tedy k přerušení práce, čímž se výrazně urychlí průběžná doba stavby.

3. Úspora materiálových položek

Díky zpřesnění provedených prací dochází také k úspoře materiálových prostředků a 

tím pádem i finančních prostředků vázaných v těchto materiálových položkách a tedy k 

optimalizaci zásob.
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4. Jednoduchá obsluha celého systému

Díky pokročilé automatizaci je obsluha celého systému pro strojníka velice jednoduchá. 

S tím související zaškolení strojníka během jedné pracovní doby také  zkracuje  dobu 

potřebnou pro přípravu stroje před započetím práce.

5. Zvýšení kvality přesnosti práce

Kromě  rychlejšího  postupu  prací  byla  zřetelně  také  zlepšena  kvalita  a  přesnost 

provedené práce. Zde se prokázala výhoda příjmu dvojího signálu, protože kombinací 

používání obou světových satelitních systémů GPS i Glonnass se zvýšila přesnost práce, 

což pozitivně ovlivňuje výslednou kvalitu odvedené práce. To znamená celkově více 

satelitů a ve většině aplikací také rychlejší inicializaci na začátku práce a odstranění 

odstávek v situacích,  kdy jsou signály z družic nedostupné kvůli  překážkám (svahy, 

stromy, budovy, mosty atp.). 

6. nárůst produktivity

Produktivita práce se zvýší v závislosti až o 300% (hodnota uváděná výrobcem). 3D-

GPS systém poskytuje přesné výsledky nezávisle na počasí a na denní nebo noční době. 

Při současném využívání signálů ze satelitní sítě GPS a GLONASS je prakticky možné 

pracovat 24 hodin denně. Organizace přesunu materiálů se dá velmi dobře plánovat a 

neexistují  zbytečné  prostoje.  Optimalizuje  se  tedy celý  logistický  řetězec  výrobního 

procesu. Čím větší a komplikovanější terénní úpravy, tím větší přínosy 3D-GPS systém 

přináší.

7. možnost současného řízení více stavebních strojů

V dosahu signálu je možné využívat vysílané korekce libovolné množství stavebních 

strojů a geodetů, kteří provádějí kontrolní nebo vytyčovací práce.
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Všechny tyto přínosy znamenají úspory finančních prostředků vynakládaných na průběh 

stavební činnosti. Ovšem kromě přínosů má tento systém také určité nevýhody, které 

jsou  způsobeny  převážně  technologickou  složitostí  a  náročností  jednotlivých 

technologických  prvků,  ze  kterých  je  systém  složen.  Jako  jedna  z  nevýhod  byla 

vyhodnocena častá poruchovost přívodních kabelů způsobená zatížením v extrémních 

podmínkách. Pro řešení této situace je potřeba následně operativně vyřešit opravu těchto 

kabelů,  což přináší  vynaložení dodatečných finančních prostředků na opravu. Pokud 

není v dostatečné době zajištěna náprava především ve formě náhradních kabelů, hrozí 

přerušení práce a zvýšení průběžné doby stavby. Vzhledem k časové náročnosti velkých 

staveb je však takovéto občasné přerušení zanedbatelné. 

4.6  Náklady na zavedení inovace

Náklady na zavedení inovace lze v tomto případě dle užité teorie označit jako investiční, 

protože  jsou  spojeny s  pořízením stroje  či  zařízení  a  mají  charakter  jednorázových 

investičních výdajů.  Tyto výdaje se rovnají pořizovacím nákladům inovace.  Celková 

pořizovací cena inovace se skládá z ocenění jednotlivých komponent systému.

Duální mmGPS systém pro finišer VÖGELE34 = 2 400 000 Kč

GPS Referenční stanice35 = 650 000 Kč

Kontrolní mmGPS Rover sestava36 = 620 000 Kč

Celkové náklady na pořízení (zavedení) tedy činí = 2 400 000 Kč + 650 000 Kč + 620 

000 Kč = 3 670 000 Kč.

Nezbytnou  součástí  systému  je  samozřejmě  finišer,  pro  který  je  daná  technologie 

převážně určena. Na firmě tedy záleží také rozhodnutí, pomocí jakého stroje bude chtít 

danou  technologii  provozovat.  Pokud  se  firma  rozhodne  nevyužívat  některý  ze 

34 Jednou ze součástí je také displej technologie na finišeru a laser PZL 1 - viz přílohy - fotografie č. 4,5

35 Viz přílohy - fotografie č. 1

36 Viz přílohy - fotografie č. 6
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stávajících finišerů, ale bude chtít tento systém aplikovat pomocí nového stroje, činí 

náklady na jeho pořízení 230 000 Eur37, což je při kurzu 26,625 Kč/EUR38 6 123 750 

Kč.  V tomto  případě  by  se  celkové  pořizovací  náklady  na  zavedení  technologické 

inovace rovnaly součtu částek 3 670 000 Kč a  6 123 750 Kč.  Celkové náklady na 

pořízení inovace by tedy byly 9 793 750 Kč.

Co  se  týká  provozních  nákladů,  inovační  technologie  nevyvolá  žádné  dodatečné 

náklady,  neboť  nevyvolá  zvýšenou  spotřebu  pohonných  hmot,  maziv  či  jiných 

provozních  prostředků.  Naopak dojde  ke  snížení  provozních  nákladů vlivem úspory 

pracovníků či materiálu, jak bylo popsáno v kapitole 4.5.

Pro potřeby financování inovace podnik využije především své soukromé, podnikové 

interní zdroje.

4.7  Zhodnocení zavedení technologické inovace 

Cílem mé práce je analýza možnosti zavedení technologické inovace v podniku Alpine 

CZ stavební,  s.  r.  o.  Tento  podnik  již  6  let  pracuje  s  technologiemi  založenými  na 

principu satelitní  navigace a  za tuto dobu má již  s  danou technologií  nejrozsáhlejší 

praktické  zkušenosti  v  České  republice.  V  listopadu  loňského  roku  na  doporučení 

pracovníků  geodetického  střediska  podniku,  kteří  pravidelně  sledují  vývoj  nových 

technologií, projevil management firmy zájem zavést nový, v určitých ohledech značně 

vylepšený a převratný inovativní systém, který by umožnil využívat danou technologii i 

v činnostech, pro které předchozí technologická verze nemohla být určena. Tímto by se 

podniku Alpine CZ stavební, s. r. o. otevřel zcela nový obzor v použití této technologie, 

protože by se rozšířily možnosti praktického využití v činnostech, kde podnik pociťoval 

určité produkční mezery. Pokud by se mu podařilo tyto mezery odstranit, posunul by 

svou konkurenceschopnost ve stavebním odvětví nejen v regionu, ale prakticky v celé 

37 Cena za model Vögele S2100-2, na kterém byla daná technologie testována.

38 Stav kurzu je ke dni 20.3.2009. Kurz dle ČNB.
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ČR  opět  na  vyšší  úroveň.  Jinak  řečeno,  získal  by  díky  této  inovaci  důležitou 

konkurenční výhodu v neustále se měnícím dynamické podnikatelském prostředí. Ač v 

regionu  má  postavení  jednoho  z  nejkonkurenceschopnějších  podniků,  z 

celorepublikového hlediska musí obstát v konkurenci takových stavebních podniků jako 

jsou SKANSKA CZ a.  s.,  Strabag,  a.  s.  či  ODS - Dopravní  stavby Ostrava,  a.  s.  a 

mnoho dalších. A i přesto, že často dochází ke spolupráci s jinými stavebními podniky 

na  společných  stavebních  zakázkách,  jedná  se  přesto  stále  o  přímou  konkurenci 

produkující substituty. 

Proběhl tedy inovační proces popsaný v kapitole 4.4 a souvisejících podkapitolách, na 

jehož  konci  se  plánuje  implementace  technologická  inovace  v  podobě  zavedení 

automatizace  řízení  stavebních  strojů  pomocí  satelitního  navigačního  systému  3D-

mmGPS. Tato technologie je určena především k řízení pokládky asfaltových hmot na 

silnice a dálnice. Zmiňovanou mezerou oproti předešlým verzích je možnost přesného 

výškového navádění, nikoliv pouze směrového.

Již v kapitole 4.5 jsem se věnoval konkrétním efektům, které tato inovace podniku může 

přinést. Přestože od testování tohoto systému neuběhlo mnoho času, některé přínosy se 

již projevily během tohoto zkušebního testování a mohu je tedy konkretizovat ve své 

práci. U jiných efektů se předpokládá, že dlouhodobě budou splněny. Lze tak odhadnout 

již ze dřívějších zkušeností s jinou podobnou technologií a také díky charakteru dané 

technologie,  respektive technickým parametrům, které  jsou značně zlepšeny.  Je  tedy 

velmi pravděpodobné, že ke kýženým efektům dojde. 

Pro  podnik  je  samozřejmě  důležité,  aby  ony  efekty  měly  vliv  především  na 

ekonomickou stránku svého podnikání.  Všechny tyto efekty zmiňované v kapitole 4.6 

lze  spojit  v  jeden  netechnologický  a  hlavní  efekt  zavedení,  a  to  již  mnohokrát 

zmiňované  zvýšení  či  spíše  navýšení  již  nyní  v  této  oblasti  vysoké 

konkurenceschopnosti oproti přímé konkurenci39. Podnik Alpine CZ stavební, s. r. o. je 

39 Navýšení  proto,  že  co  se  týče  této  technologie,  je  podnik  Alpine  CZ stavební,  s.  r.  o.  svým 

způsobem  monopolním  vlastníkem  takovéhoto  výrobního  prostředku,  tedy  technologický 
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při používání této technologie schopen uskutečňovat svůj výrobní proces, tedy pokládku 

vozovky, rychleji, přesněji, kvalitněji, aniž by na to musel vynakládat vyšší pravidelné 

výrobní náklady oproti svému předchozímu výrobnímu procesu. Je samozřejmě důležité 

vzít v úvahu také prostředky vložené do pořízení a zavedení této inovace a návratnost 

této investice, aby se mohlo posoudit, zda se inovace vyplatí. To se mi ovšem vzhledem 

k charakteru technologie a tím pádem výrobního procesu jeví dost obtížné. Musel bych 

znát zcela přesně objemy a velikost  budoucích zakázek za určité období,  dohodnuté 

ceny zakázek a mnoho dalších informací. Tyto informace je velice těžké předem přesně 

predikovat  a  tudíž  jakékoliv  vyhodnocení  návratnosti  by se  změnilo  v  nepodložený 

odhad bez ekonomického významu. To bych částečně považoval za určitou nevýhodu. I 

co  se  týče celkové  analýzy ekonomické výhodnosti  inovace  je  zde  určité  riziko,  že 

podnik  nebude  schopen  zcela  hodnotově  přesně  vyhodnotit  jednotlivé  efekty  po 

ekonomické  stránce,  přestože  k  nim  při  optimálnímu  využití  a  dodržení  vhodných 

podmínek výrobního procesu dojde. 

Podnik dokáže stěží vyhodnotit přesně hodnotovou úsporu pracovních sil, stejně jako 

přesnou materiálovou úsporu.  Stejně tak nelze  hodnotově ocenit  např.  zjednodušená 

obsluha systému. Myslím si tedy,  že v podniku nebude možné vypracovat konkrétní 

přesnou  analýzu  ekonomické  výhodnosti.  Nejspíše  dojde  ke  všem  zmiňovaným 

efektům, jen je nebude možné objektivně ekonomicky vyhodnotit.

I  přesto bych označil tuto inovaci za velmi dobrý krok v budoucím vývoji podniku. 

Pokud by totiž podnik neinovoval svou důležitou produkční technologii, mohlo by se 

také stát, že bude předstižen svou konkurencí a z pozice inovačního vůdce přejde do 

pozice inovačního následovatele. 

vůdce.
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5  Závěr

Ve své práci se zabývám inovacemi v podnikání. V teoretické části jsem vycházel z 

poznatků  významných  autorů  zabývajících  se  sledovanou  tématikou.  Věnuji  se  zde 

několika základním pohledům, jak lze inovace chápat, jaké jsou jejich druhy a co může 

být příčinou potřeby jejich zavedení. Považuji za velmi důležité si uvědomit význam 

inovací  pro  podniky.  Za  ten  hlavní  bych  označil  vazbu  inovací  na  zvýšení 

konkurenceschopnosti  podniku.  Pro  úspěšnou  implementaci  inovací  je  také  důležité 

věnovat pozornost samotnému procesu zavedení, tedy řetězci jednotlivých inovačních 

fází, jejichž zvládnutí předurčuje úspěšnost celého inovačního záměru. Zavedení každé 

inovace předchází podniková inovační strategie a naopak po zavedení by každá inovace 

měla být nadále úspěšně řízena. Vyjma konkurenční výhody představují inovace hlavně 

zdroj dlouhodobého zisku a jednu z možných cest k podnikatelskému úspěchu.  

V aplikační části své práce se věnuji technologické inovaci v podniku zabývajícím se 

stavební činností.  Tato technologie má konkrétně vazbu na proces stavby pozemních 

komunikací. Jedná se o možnost zavedení satelitního navigačního systému sloužícího 

pro řízení stavebních strojů. 

Cílem mé práce  bylo  analyzovat  a  zhodnotit  plánované  zavedení  této  technologické 

inovace  v  podniku.  Myslím  si,  že  se  mi  podařilo  objektivně  vyhodnotit  jednotlivé 

efekty, které technologie podniku přinese.  Hlavní význam této technologické inovace 

spatřuji  ve  značné  automatizaci  celého  výrobního  procesu  podniku,  díky  čemuž  je 

podnik  schopen uspokojit  potřeby svých zákazníků  z  řad  obcí,  krajů  i  soukromých 

subjektů  mnohem efektivněji  než  doposud a  zvýšit  svou výrobní  produktivitu.  Celý 

systém může v dlouhodobém horizontu přinášet podniku řadu efektů majících vliv na 

ekonomickou stránku,  ačkoliv  není  zcela  jednoduché tyto ekonomické přínosy zcela 

objektivně  hodnotově  vyjádřit.  Hlavní  ekonomický přínos  spatřuji  v  úspoře  nákladů 

zapříčiněné  především  sníženou  potřebou  pracovní  síly  a  úsporou  materiálových 

položek. Mezi obecné kvalitativní přínosy lze zařadit snížení průběžné doby procesu a 

zlepšení kvality a přesnosti práce.
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Myslím si, že bude pro podnik velmi důležité správně zacílit použití této technologie, 

tak aby byla používána především na takové stavební objekty, na kterých se plně projeví 

rapidně zlepšené technické parametry a na které je tato technologie vhodná. Tím jsou 

především  dlouhé  a  široké  úseky  silnic  a  dálnic,  kde  bude  možné  tuto  technologii 

používat  nejefektivněji,  bez  prostojů  a  zdržení.  Sám  podnik  plánuje  nasazení  této 

inovace především na plánované stavbě zhruba dvacetikilometrového dálničního úseku 

v Polsku.

Při úrovni technického pokroku je zřejmé, že se i nadále na trhu budou objevovat nové 

efektivnější a produktivnější technologie. Proto bych doporučil v oblasti produkčních 

technologií vedení podniku připravit se na alternativy budoucího vývoje, tedy průběžně 

sledovat  aktuálními  trendy ve  vývoji  využitelných technologií  a  v souladu s  těmito 

předpoklady  stanovit  strategii  v  zavádění  a  využívání  těchto  moderních  prostředků 

vedoucí ke zvýšení technické úrovně podniku. Velkou předností firmy je v tomto ohledu 

skutečnost,  že firma je již určitou dobu na základě své tržní pozice vůdcem na poli 

těchto  typu  technologií  mezi  konkurenty  nejen  lokálními,  ale  také  z  celé  České 

republiky. Tím pádem se konkurence dostává do role technologických následovatelů, z 

čehož firmě plyne konkurenční výhoda. A pro firmu by mělo samozřejmě být žádoucí, 

aby tento stav trval co nejdéle.
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Seznam použitých zkratek

Zkratka Název

AIP ČR Asociace inovačního podnikání ČR

OPPI Operační program podnikání a inovace

OPPP Operační program průmysl a podnikání

ČR Česká republika

SVK Slovensko

POL Polsko

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

GPS Global Positioning System, Globální navigační systém 

GLONNASS ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система 

(Globální navigační družicový systém)

OECD The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj)

EU European Union (Evropská unie)

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČNB Česká národní banka
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