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ANOTACE  

Cílem bakalářské práce je představení jednotlivých způsobů, jak financovat 

inovace v podmínkách České republiky, a následné zhodnocení daných finančních 

alternativ. V první části je tedy specifikován samotný pojem inovace jako konkurenční 

výhoda se zapracovaným přehledem financování z různých zdrojů. Druhá část bakalářské 

práce se věnuje analýze finančních alternativ a jejich zhodnocení. Závěr práce je pak 

zaměřen na souhrnné vyhodnocení jednotlivých možností financování a vznesení návrhu 

na nejlepší z nich. 

Klíčová slova: inovace, financování, programy podpory, alternativa financování 

 

ABSTRACT 

The aim of thesis is to present different ways to finance innovation in the Czech 

Republic and the subsequent evaluation of the financial alternatives. In the first part is 

specified the very concept of innovation as a competitive advantage of a built-overview of 

funding from various sources. The second part of bachelor work is devoted to the analysis 

of financial alternatives and their evalution. The conclusion is then focused on a summary 

assessment of the various options and funding proposal to raise the best of them.  

 

Keywords: innovation, funding, support programs, alternative financing 
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1. ÚVOD  

 

Většina podniků si klade za cíl dosažení zisku, zvyšovaní hodnoty firmy a svého 

podílu na trhu. Ovšem toho cíle dosáhnou pouze ty firmy, které jsou dostatečně 

konkurenceschopné na daném trhu. Pojem konkurenceschopnost představuje dlouhodobé 

a především úspěšné prosazení firmy v určitém oboru lépe než konkurence. Konkurovat 

nejenom v oblasti cen, nákladů, úrovni poskytovaných služeb, ale také samozřejmě 

v oblasti nápadů, nových myšlenek, tudíž inovací.  

V dnešní době, ovlivněné globální finanční krizí, pokud podnik neinovuje, pomalu 

ztrácí své místo na trhu. Globální finanční krize je považována za největší finanční krizi od 

dob Velké hospodářské krize. Dochází ke snižování zahraniční poptávky po české 

produkci, firmy nemají odbyt (přebytek nabídky), nejsou schopné využívat své kapacity 

a odvádět výkony. Problémy s odbytem produktů souvisí s poklesem jejich příjmů, tudíž 

dochází ke zhoršování jejich finanční situace. Rizikem pro finanční stabilitu podniku je 

prohloubení její platební neschopnosti.  Díky vysoké míře nejistoty, které podniky musí 

čelit, banky zpřísňují podmínky umožnění úvěrů, tudíž klesá ochota věřitelů půjčovat 

finanční prostředky. Tento pokles přispívá k útlumu souhrnné ekonomické aktivity a růstu 

nezaměstnanosti. S nezaměstnaností se zvyšuje kreditní riziko domácností, kdy počet 

nesplacených úvěrů roste.  

Jak už bylo psáno výše, jednou z možností, jak podniky mohou obstát a udržet své 

výhody na silném poli konkurence, jsou právě inovace. Existují různé druhy inovací a také 

cesty, jak se k inovacím dostat. Inovace jsou výsledkem rozsáhlých vědeckotechnických 

prací na úrovni podniků, vědeckovýzkumných ústavů či organizací a také škol. Pro 

manažery či vedoucí pracovníky podniků, inovace vyžadují dosti vysoký obnos finančních 

prostředků pro jejich uskutečnění, který ovšem nemusí vždy mít. Firmy si dle své situace 

a potřeb mohou vybrat z celé řady alternativ jak inovace financovat. Zda využijí prostředků 

ze státního rozpočtu, či rozpočtu Evropské unie, nebo radši zvolí možnost soukromého 

investora.   

Cílem této bakalářské práce je ekonomicky zhodnotit možnosti financování 

inovací v podmínkách České republiky.  



Lucie Peterková: Financování inovací v podmínkách ČR 

2013  2 

   

2. INOVACE ZÁKLAD KONKURENCESCHOPNOSTI 

Prvotní zmínky inovování jakožto cílené lidské činnosti byly vypozorovány 

u prvopočátku civilizace. Možná ne úplně první, ale asi nejznámější inovace spatřila světlo 

světa ve chvíli, kdy člověk ovládl oheň, který sloužil na ochranu před zvěří, na úpravu jídla 

apod. Ač mají dnešní inovace zcela jinou podobu než v dávných časech, budou vždy 

nedílnou součástí lidské evoluce.  

„V současnosti je největší část inovací realizována především v podnikatelském 

prostředí, což vzhledem k zásadním změnám poslední doby, které tento prostor zasáhly, 

vyvolává čím dál bouřlivější diskuze.“ 
1
  

Několikanásobně převažuje nabídka nad poptávkou, obchody nabízejí širokou škálu 

zboží, pro běžnou veřejnost existuje široká nabídka služeb a jejich poskytovatelé jsou 

nuceni velice aktivně hledat skuliny na trhu. Další významnou změnou je globalizace, 

která odbourává překážky pro pohyb kapitálu či lidí mezi jednotlivými státy, informace 

jsou zcela běžně přenášeny v reálném čase a společnosti mají mnohem větší možnosti 

nabízet své výrobky ve všech koutech světa. Podnik se nemůže spoléhat na poměrně jistý 

tržní podíl, jelikož ve většině odvětví díky globalizaci neexistují překážky pro vstup 

dalších firem. Netřeba snad zdůrazňovat, že v takovém prostředí je získávání nových 

zákazníků stále obtížnější. Takže ač některé podniky sázejí na svou výhodu vyplývající 

z jejich velikosti nebo vlastnictví určitého majetku, potřeba inovací a neustálé hledání 

nových řešení je pro ně stejně klíčová jako pro podniky, které těmito výhodami 

nedisponují.  

2.1 Pojem inovace  

Analogický výklad pojmu inovace pochází z latinského "innovare", což 

znamenalo obnovovat. Existuje celá řada způsobů, jak můžeme chápat inovace. Teorie 

systému inovací byla vypracována již před 1. světovou válkou J. A. Schumpeterem, který 

pod pojmem inovace vyjadřoval uvedení na trh nového výrobku, suroviny, 

technologického postupu apod. [2] 

I přes velké množství správných definic pojmu inovace, které můžeme nalézt na 

internetu i v současné literatuře, jsou zde uvedeny dvě, které společnost EQUAL 
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publikovala v příručce pro rozvojová partnerství.  První navrhlo Ministerstvo obchodu 

a průmyslu Velké Británie: „Inovace je úspěšné využívání nových myšlenek.“ 
2
 Druhá 

definice, používána Evropskou komisí, zní takto:  „Inovace je obnova a rozšíření škály 

výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek 

a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace 

pracovní síly." 
2
  

Z marketingového pohledu je inovace produktu definována jako každá pozitivní 

změna oproti dosavadnímu stavu, která se nabízí spotřebiteli. [3] 

 

2.2 Historie inovací  

Josef Alois Schumpeter popsal ve své knize „Business cycles“ délky 

hospodářských cyklů jako ucelený systém, kde pojmenoval následující typy inovačních 

„vln“ na základě empirických zjištění podle jednotlivých autorů.  

 Kondratěvovy dlouhé vlny – nástup nových radikálních inovací 

 Wardwellovy vlny – nástup příbuzných odvětví 

 Juglarovy střední vlny  

 Kitchinovy krátké vlny – u spotřebního zboží 

 

Nejpodstatnější jsou nejdelší cykly – tudíž Kondratěvovy, kde je spojení 

s inovacemi nejzřetelnější. Tyto dlouhodobé cykly (vlny) jsou spjaty s radikálními 

inovacemi, které se týkají změn výrobních technologií, nástupu nových odvětví a oborů 

výroby. Schumpeter je označuje jako„tahouny hospodářského vývoje“.  

 

Jednotlivé Kondratěvovy vlny (K-vlny):  

1) První K-vlna – je datována od konce 18. století do r. 1842. V této době nastává 

rozmach první průmyslové revoluce v Anglii, jejíž jádrem se stal Wattův parní stroj 

– vynález z roku 1769, a vznik spřádacích strojů v textilním průmyslu. Mezi 

významné objevy této doby patří také první let balónem bratrů Montgolfierových 

a konstrukce prvního bicyklu dnešní koncepce Adolfem de Meyerem. Období první 

dlouhé vlny se označuje za věk revoluce, poněvadž dějiny této vlny jsou spjaty 

s Francouzskou revoltou a Napoleonskými válkami, tedy zrodem politických 

ideologií jako liberalismus, nacionalismus a socialismus.   
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2)  Druhá K-vlna – trvala v letech 1842 – 1898. Opírá se o rozvoj železnice, 

metalurgie a strojírenství. Došlo ke zdokonalení parní lokomotivy 

G. Stephensonem, která překonala rychlost cvalu koně. Tato doba se vyznačuje 

také vznikem monopolů, velkými fúzemi v hutnictví, zejména v USA se vyvíjejí 

první průmysloví giganti. 

3) Třetí K-vlna – probíhala v letech 1898 – 1947. Je spojena s využitím chemie, 

elektřiny, motorů, prudkým nástupem automobilového a leteckého průmyslu. 

V USA roku 1913 zavádí Henry Ford  první linku na sériovou výrobu automobilů. 

Mezi další podstatné objevy této doby se řadí vynález telefonu (G. Bell), žárovky 

(T. A. Edison) a elektrické lokomotivy (W. von Siemens).  

4) Čtvrtá K-vlna – nastupuje od r. 1947 a končí přibližně v 90. letech 20. století. Tato 

doba začala vynálezem polovodičového tranzistoru a způsobila expanzi 

tranzistorových sálových počítačů, televizí a výrobu elektronicky regulovaných 

strojů pro domácnosti – pračky, ledničky, myčky apod.  

5) Právě probíhající pátá K-vlna započala devadesátými léty minulého století 

v Americe. Nejvýznamnější posun této éry lze připisovat nástupu mikrotechnologií, 

především produkce tzv. MEMS – mikro-elektro-mechanických systémů.  

2.3 Dělení inovací  

Vzhledem k dlouhé historii pojmu inovace a celkové složitosti tématu existuje 

velké množství možností jak inovace členit. V této práci jsou uvedeny tři významné 

způsoby kategorizace inovací, které by měl znát každý ekonom. Přičemž je však stále 

důležité mít na paměti, že dělení inovací je rozsáhlé téma, které samo o sobě vždy reaguje 

na potřeby doby a její politické nastavení. Tudíž je nutné zdůraznit, že je na místě chápat 

tato tři předložená řešení dělení inovací pouze jako jedna z mála možných.  

2.3.1 Členění dle J. A. Schumpetera 

Jako první je zde uvedeno členění dle J. A. Schumpetera, byl považován za 

„duchovního otce“ této oblasti ekonomické teorie. Hovořil o procesu „kreativní destrukce“, 

tudíž o snaze vytvořit něco nového, kdy se zruší stará pravidla a zavádí se nová. [1] 

Pod pojem inovace tedy zahrnoval: 
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 výrobu nového výrobku, či již existujícího, ale v nové kvalitě (tento druh obnovy 

tvoří až 70% všech inovací) 

 zavedení nového výrobního procesu do výroby 

 použití nového dosud neznámého zdroje surovin či polotovarů 

 získání (otevření) nového trhu 

 změny v řízení a organizaci  

2.3.2 Členění dle odborné veřejnosti 

V současnosti se drží většina odborných publikací, i přes drobné obměny tohoto 

základního modelu dělení: 

 Produktové inovace - vytvoření nového či vylepšeného produktu, přičemž 

    může  dojít ke změně technických vlastností,  

    designu, materiálu, funkcí apod.  

 Procesní inovace -   zavedení nových metod, technických způsobů  

produkce, zdokonalení marketingu v oblasti prodeje 

a distribuce  

 Organizační inovace - implementování nové organizační metody ve firmě, 

    zlepšení komunikace mezi jednotlivými odděleními 

    podniku 

 Marketingové inovace -  použití nové marketingové metody, která se týká 

    např.: designu obalu, změny ceny či   

 marketingové strategie zaměřené na potřeby 

 zákazníků 

2.3.3 Členění inovací z pohledu marketingu 

V předchozích dvou bodech bylo popsáno všeobecné dělení inovací, přistoupíme-

li však blíže a budeme-li se na dělení inovací dívat specifičtěji, a to z marketingového 

hlediska, je účelné rozlišovat dělení inovací produktů: 

- jednak podle toho, jaké z vlastností či vrstev komplexního produktu se týkají 

- jednak podle novosti dané inovace produktu 
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Dle marketingové struktury komplexního produktu můžeme rozlišit: 

 inovace v oblasti vlastností tvořící podstatu daného produktu 

 inovace jiných vlastností, které spolu s podstatou produktu utváří celkovou 

spotřebitelskou užitnou hodnotu produktu, např. obal, jednání se zákazníky atd.  

Podle stupně novosti rozlišujeme: 

 zásadně nové produkty – tzv. inovace nejvyššího stupně novosti, taky označované 

jako diskontinuální inovace. Tyto druhy inovací vytvářejí zcela nové trhy. 

 zavedení nové produktové řady v podniku – jsou již uplatňovány na trhu jinými 

podniky, nové jsou pouze pro podnik, který s nimi vstupuje na trh poprvé  

 rozšíření již existující produktové řady o další druhy produktů 

 zlepšení daného produktu, kdy se zvyšuje užitná hodnota produktu pro spotřebitele 

 přemístění stávajících produktů, např. nabízení jiným skupinám zákazníků 3   

2.4 Nezbytnost inovace 

Vzhledem k náročnosti a riskantnosti celého procesu inovace by se dal spoustě 

organizací vytknout zdráhavý přístup k inovacím, přestože odměna se zdá být tak 

atraktivní. Bohužel tuto metodu - nedělat nic, si většinou nemůže dovolit nikdo nadlouho. 

Vždyť z výzkumu společnosti Shell vyplynulo, že průměrná délka existence velkých 

společností je zhruba jen poloviční než průměrná délka života člověka.  Z dvanácti 

největších amerických společností, které tvořily Dow Jonesův index v roce 1900, přežila 

do současnosti pouze jediná – General Eletric. Dokonce i tak velké a stabilní společnosti 

jako IBM, GM nebo Kodak mohou náhle začít vykazovat znepokojující známky úpadku, 

ne-li přímo krachu, nejsou-li jejich kroky dostatečně prozíravé. Netřeba snad připomínat, 

že u malých firem je situace ještě mnohem horší, protože nedisponují širokou základnou 

zdrojů. [1] 

Jako dobrý příklad toho, že inovace je nejen možná, ale i nezbytná ne jen jednou, 

ale tolikrát, kolikrát si to situace vyžádá, je Nokia, již každý automaticky podvědomě řadí 

do odvětví mobilních telefonů. Prvotní činnost firmy však byla zaměřená na výrobu 

zařízení pro těžbu dříví, odkud se přesunula do papírenského průmyslu, poté do světa 

informačních technologií a až nakonec do oblasti mobilních telefonů a příslušenství. [1] 
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2.5 Náročnost inovace 

Inovace je brána jako mocný nástroj pro zajištění konkurenční výhody a obhájení 

své strategické pozice, ale aktivní inovování také nelze brát jako garanci úspěchu. 

V dějinách inovací nalezneme spousty zjevně dobrých nápadů, které vůbec neuspěly. 

Příkladem takovéto situace je společnost Motorola, která ve druhé polovině devadesátých 

let iniciovala projekt Iridium, který měl nabídnout mobilní komunikaci z každého místa 

planety, třeba i z vrcholku Mount Everestu. Tato investice vyžadovala 7 miliard dolarů, ale 

díky získání investorů se podařilo síť vybudovat. Po opadnutí prvotního nadšení se však 

projevilo, že drtivá většina lidí na světě takovou službu využívat nepotřebuje a že jim 

postačí mobilní sítě od poskytovatelů v metropolitních oblastech nebo regionech. Velkými 

nevýhodami těchto mobilních přístrojů byly jejich rozměry, neforemnost a především cena, 

která byla opravdu vysoká – okolo tří tisíc dolarů, v době, kdy se cena průměrného 

mobilního telefonu pohybovala v rozmezí 30 – 70 dolarů. Díky nezájmu o tento produkt 

společnost musela v roce 1999 podat návrh na konkurz. Motorola se musela vypořádat 

s řadou nákladů, například udržování satelitů na oběžné dráze přišlo asi na dva milióny 

dolarů měsíčně a jejich stažení s bezpečným zlikvidováním vyšlo dokonce na padesát 

miliónů dolarů. Jak je tedy možné, že se nadnárodní firma s velkým kapitálem a aktivním 

přístupem k inovacím dostala do takových potíží? Odpověď tkví v následujících bodech, 

jejichž ignorace má při řízení inovačního procesu zpravidla naprosto fatální konečné 

důsledky:         

 je nutné sledovat, zkoumat interní a externí prostředí, aby byla organizace schopna 

rozpoznat a zpracovat signály potencionálních inovací 

 strategicky vybírat z této množiny potencionálních nápadů ty, na které bude 

organizace vynakládat zdroje 

 investovat do vybrané volby a získat znalostní zdroje nutné pro její plné využití 

 implementovat inovaci, tzn. přenést ji z podoby prvotní myšlenky k realizaci. 

Motorola si z množiny potencionálních inovací, pro kterou se rozhodla vynakládat zdroje, 

vybrala takovou, která i přes konečnou realizaci projektu nesplňovala požadavky na nároky 

doby. Organizace nevěnovala dostatek pozornosti činnostem, které jsou uvedeny pod 

bodem jedna a dva, při jejichž důkladném prozkoumání by musela zjistit, že zájem 

o takovou službu vzhledem k její ceně nebude dostatečný pro návratnost tak vysoké 

investice.  Žádná statistika, prognóza či výzkum však nemohou s určitostí předvídat reálný 
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vývoj událostí a zde se již projevuje náročnost a problematika inovací v celé míře. [1]  

Českým příkladem toho, jak zdlouhavá a nesnadná bývá realizace byť dobrých 

nápadů, je společnost Linet. Tento podnik byl založen Ing. Zbyňkem Frolíkem v roce 1990 

a vznikl v podstatě na zelené louce – tedy v Želevčicích u Slaného v kravíně. Jeho nápad 

vyrábět nemocniční lůžka se zrodil v době, kdy nastoupil jako vedoucí technického 

oddělení motolské nemocnice. Postupně se propracovával přes výrobu regálů a klecí pro 

laboratorní zvířata vyráběných na vypůjčených strojích z okolních JZD a také přes první 

zaměstnance, kteří k nim přicházeli rovněž z oblasti zemědělství. Se společníky jezdil po 

nemocnicích našich i zahraničních a ptal se doktorů, sester i pacientů, jaké jsou jejich 

potřeby, co jim na stávajících lůžkách chybí, a také s nimi konzultoval své návrhy 

a koncepce. Tak se firmě podařilo získat velmi dobře konstrukčně řešená lůžka. Díky 

designérské práci pánů Španihela a Dlabače výrobky dostaly příjemný estetický vzhled. 

Zaměstnanci pracovali za zlomek platu než u konkurence a veškeré vydělané peníze šly na 

rozvoj společnosti. Díky tomu se společnost začala prosazovat v České republice, ale i jako 

dodavatel komponentů do Německa, a nakonec se zcela novými produkty prorazila 

i globálně.  

V současnosti se jedná o největšího evropského hráče v oblasti výroby 

zdravotnických lůžek. Od roku 2011 je součástí holdingu LINET Group SE se sídlem v 

Nizozemí, který založili majitelé společností LINET spol. s r.o. a WiBo GmbH. Holding 

zaměstnává 800 lidí a disponuje dvěma výrobními závody v Želevčicích a v německém 

Wickede. Roční produkce minulého roku byla 66 tisíc lůžek a celkový obrat dosáhl 126,6 

miliónů eur. Produkty jsou vyváženy do více než 100 zemí světa, přičemž holding využívá 

vlastních obchodních zastoupení v několika evropských zemích a v USA i síť partnerských 

distribučních společností. LINET získal řadu prestižních ocenění v domácích 

i zahraničních soutěžích a anketách (například European Business Award, Inovace roku, 

Cena za vynikající design, Manažer roku, Firma roku, Czech Top 100 atd.). 
3
 

 

 

http://www.linet.cz/zdravotnicka-technika/o-spolecnosti/Oceneni
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3. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ INOVACÍ  

Samotná inovace (myšlenka, nápad) je stejně důležitá jako i otázka jejího 

financování. Záležitost, jak bude inovace financována, totiž ovlivňuje rozhodnutí, zda 

investice bude realizována či nikoliv. Na inovacích mají zájem jednak firmy, stát, tak 

i Evropská unie. Firmy nemusí zabezpečovat inovaci pouze ze svých vlastních zdrojů, 

mohou využívat různých programů podpory, které nabízí stát s využitím finančních 

prostředků z Evropské unie.  

Existuje více možností, resp. zdrojů, kterými lze inovace financovat. Můžeme je 

rozdělit na podporu přímou a nepřímou. Přímá podpora je postavena hlavně na 

poskytování finančních prostředků – dotací, co se týká podpory malých a středních 

podniků, regionálního rozvoje, cestovního ruchu aj. Nepřímá podpora se prioritně soustředí 

na zkvalitnění podmínek podnikatelského prostředí, působí tedy plošně např. pomocí 

různých investičních pobídek v podobě legislativních úprav, daňových úlev atd. Na oba 

druhy podpor lze nahlížet třemi pohledy, a to ze strany Evropské unie, státu a soukromých 

investorů. Jednotlivé možnosti financování inovací jsou podrobněji rozebrány v této 

kapitole.  

Pro lepší přehled uvádím obrázek č. 1, na němž je zobrazeno zjednodušené 

schéma podpory inovačního procesu.  
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 Obrázek č. 1: schéma možností podpory inovací, zdroj: vlastní zpracovaní 

3.1 Podpora nepřímá  

Inovace jsou především záležitostí podniků. Významným prvkem, který ovlivňuje 

podporu malých a středních podniků v oblasti inovací, je celková kvalita podnikatelského 

prostředí. Jakoukoliv výslednou inovaci je nutné úspěšně uplatnit v praxi. Pokud ovšem 

panuje nepříznivé prostředí, realizace je v málo případech úspěšná. Inovačním procesům 

stát může pomáhat vytvořením rámcových podmínek pro podnikání, odstraněním 

nejrůznějších bariér jak institucionálního tak právního charakteru. Ze strany státu, co se 

týká přímých intervencí či opatření, jsou dovoleny pouze v případech, kdy samostatné tržní 

prostředí není schopno problémy samovolně řešit. Problémem ČR je dlouhodobá chybějící 

systematická a usměrňovaná politika státu, která směřuje k vytváření proinovačního 

prostředí. Kdežto ve vyspělých ekonomikách tato politika patří ke klíčovým rolím 



Lucie Peterková: Financování inovací v podmínkách ČR 

2013  11 

   

moderního státu, které by měl ve veřejném zájmu provádět. V inovační politice musí být 

pokaždé brány v potaz specifické podmínky daného státu či regionu. 
4
  

3.1.1 Politika nepřímé podpory ČR  

Jak už bylo zmíněno výše, nepřímá podpora se hlavně soustředí na zkvalitnění 

podmínek podnikatelského prostředí. Je uskutečňována formou snížení předepisované 

sazby celních, daňových a jiných sazeb, dávek a poplatků, k nim také teoreticky patří 

legislativní úpravy, snížení administrativní náročnosti či úprava pravidel odepisování.   

Nepřímá podpora se může stát podstatnou součástí mechanismu financování inovačního 

procesu, především v zemích s vysokým celním a daňovým zatížením, kam patří i Česká 

republika. Jednou z výhod tohoto způsobu je, že nenarušuje konkurenční prostředí oproti 

přímé podpoře, jelikož tento způsob podpory může získat každý, kdo splní určitá kritéria. 

Výše užívání podpory v ČR je okolo 1% z objemu podpory, což se nedá srovnávat se 

zeměmi EU, kde hodnota dosahuje 20 – 30%.  

K alternativám užití nepřímé podpory inovačního procesu náleží např. daňově 

zvýhodnit nákup a investice pro výzkum a vývoj, a to zavedením nové položky odčitatelné 

od daně, uplatňovat daňově uznatelné opravné položky vytvářením rezervy již v průběhu 

projektů výzkumu a vývoje, pro účely výzkumu a vývoje plné osvobození dovozů od cla 

a DPH u všech typů organizací, u finančních i věcných darů používaných výlučně pro 

výzkum a vývoj plné osvobození od darovací daně, apod. 
4
 

3.1.2 Rámcové programy EU 

 Rámcové programy EU zpracovává a navrhuje Evropská komise a musí být přijaty 

Evropským parlamentem a Evropskou radou. Dále jsou rámcové programy rozpracovány 

do jednotlivých podporovaných priorit EU, které jsou detailně implementovány 

prostřednictvím pracovních programů. Jsou financovány z prostředků dotace a neveřejných 

zdrojů zajištěných společností. První rámcový program byl zahájen v roce 1984. Postupem 

času byly organizovány další rámcové programy, u kterých docházelo ke zvětšování 

objemu finančních prostředků, rozsahu zaměření a také významu.  

Nyní probíhá sedmý rámcový program, neboli hlavní nástroj EU pro financování 

výzkumu a vývoje, který pokrývá období 2007-2013 (již se připravuje další program 

známý pod názvem Horizon 2020, viz níže). 7. rámcový program byl zjednodušen za 
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účelem zvýšení efektivity výzkumné politiky EU a také přístupnosti pro výzkumné 

pracovníky. Rozpočet programu dosahuje 73 mld. euro. Prostřednictvím tohoto programu 

lze budovat nové výzkumné infrastruktury, podporovat výzkum malých a středních 

podniků, regionálně výzkumných uskupení, vytvářet vědeckovýzkumné partnerství atd. Je 

rozčleněn na čtyři specifické podprogramy: Spolupráce, Myšlenky, Lidé a Kapacity. 

Nejvíce finančních prostředků (více než 62 %) je svěřována do oblasti Spolupráce. 
5
 

Horizon 2020  

Tento program s sebou přináší nové operační programy na období 2014-2020, se 

kterým je spojeno hned několik významných změn. Oproti stávajícímu období, kdy ČR 

čerpá 26,7 mld. eur, tato částka pro nastávající období klesne na 20,5 mld. eur. Dojde i ke 

snížení počtu operačních programů, a to z 26 na 15. „Hlavní důraz bude v novém 

programovém horizontu kladen především na posílení správní kapacity, snížení 

administrativní zátěže a elektronickou výměnu dat.“
 6

 Do května 2013 by měly být návrhy 

daných operačních programů přichystány, a v prosinci 2013 by měly být schváleny 

Evropskou komisí. 
6
 

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)  

Program CIP se zaměřuje především na podporu malých a středních podniků, 

kterým je vyčleněno 60 % celkového rozpočtu, dále podporuje inovační činnosti (včetně 

ekoinovací), zajišťuje lepší přístup k finančním prostředkům a poskytuje služby na 

podporu podnikání v regionech. Mimo to podporuje zvýšené využívání obnovitelných 

zdrojů energie a energetickou účinnost. Dle internetových stránek ministerstva průmyslu 

a obchodu je komplementární ke komunitárnímu 7. rámcovému programu pro vědu 

a výzkum a současně ke kohezní politice EU implementované pomocí strukturálních fondů 

v členských státech prováděné jednotlivými národními Operačními programy. 
7 

Na období 

2007 až 2013 rozpočet programu CIP činí 3,6 miliard eur.  

CIP působí jako společný rámec pro 3 specifické podprogramy: 

 Program podnikání a inovace 

 Program podpory politiky informačních a komunikačních technologií  

 Program inteligentní energie pro Evropu  

Jednotlivé programy mají své dané cíle, které mají přispět ke 

konkurenceschopnosti podniků a ke schopnosti inovace v jejich vlastních oblastech 

působnosti. 
7
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3.2 Podpora přímá 

Přímá podpora představuje především přímé poskytování finančních prostředků – 

dotací. Největším zdrojem finančního kapitálu určeného k podpoře inovací jsou zdroje 

Evropské unie. Sjednání plánu výdajů evropského rozpočtu je uskutečňováno nejvyššími 

představiteli členských států (prezidenti, premiéři), kteří rozhodují o množství přidělených 

prostředků. Aby byla dosažena jednomyslná shoda, musí Evropská komise vytvořit návrh 

evropské legislativy v podobě nařízení, která určují pravidla pro používání prostředků 

z evropského rozpočtu. Nařízení musí schválit Evropský parlament a Rada EU. Poté dojde 

ke schválení Strategických obecných zásad Společenství Radou EU. Pak členské státy 

zpracovávají své Národní rozvojové plány a Národní strategické referenční rámce, kde je 

definována soustava operačních programů. Pokud je soustava operačních programů 

schválena Evropskou komisí, může být zahájeno čerpání z evropských fondů. 
8
 Pro 

rozpočtové období 2007-2013 se Národní rozvojový plán dělí v ČR do třech cílů, 

ze kterých vychází dané operační programy. Pro období 2007-2013 je v ČR celkem 26 

programů. U přípravy období 2014-2020 probíhá fáze vyjednávání obsahu jednotlivých 

nařízení, které za ČR koordinuje ministerstvo pro místní rozvoj. 
8
  

3.2.1 Podpora z prostředků EU  

Z Evropské unie je podpora poskytována formou dotací, a to především ze 

strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, neboli Kohézního fondu. Fond soudržnosti se 

zaměřuje na poskytnutí finančních prostředků na projekty v oblasti životního prostředí 

a dopravních sítí. Mezi strukturální fondy se řadí Evropský fond pro regionální rozvoj 

a Evropský sociální fond.4   

Evropský sociální fond (ESF) 

Financuje zejména neinvestiční neboli měkké projekty. Evropský sociální fond 

podporuje zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí v Evropské unii. 

Prostředky jsou poskytovány v rámci cílů konvergence a regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost. Finance z ESF jsou používány např. na vzdělávání pracovníků a zavádění 

nových metod vzdělávání, rozvoj služeb zaměstnanosti, sociální začleňování 

znevýhodněných osob a s tím související boj proti diskriminaci na trhu práce atd. 
9 
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Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 

EFRR je dle objemu peněz největším ze strukturálních fondů EU. Financuje 

především investiční, tzv. tvrdé projekty. Jedná se o podpory na investice do podniků za 

účelem tvorby nových pracovních míst, na investice do dopravní, vzdělávací, sociální 

a zdravotní infrastruktury, a také na investice zaměřené na životní prostředí. Jeho cílem je 

snižování nerovností v zaostávajících regionech a upadajících průmyslových oblastech. 
10

 

EFRR poskytuje prostředky v rámci tří cílů regionální politiky:  

1) Konvergence – vyčleněno pro ČR 25,89 miliard eur 

2) Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – celkem 0,42 miliardy 

eur 

3) Evropská územní spolupráce – na tento cíl ČR připadá 0,39 miliard eur  

Cíl Konvergence: 

 OP Podnikání a inovace 

 OP Životní prostředí 

 OP Vzdělávání 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

 OP Doprava 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 OP Technická pomoc 

 Integrovaný operační program 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: 

 OP Praha – Adaptabilita 

 OP Praha – Konkurenceschopnost 

Cíl Evropská územní spolupráce: 

 OP Mezinárodní, Nadnárodní a Přeshraniční spolupráce 

3.2.2 Přímé formy podpory ČR s využitím prostředků Evropské unie 

V České republice je možné financovat rozvoj inovací pomocí různých 

operačních programů. V této práci jsou rozepsány čtyři důležité operační programy 

uvedené na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu a také na stránkách ministerstva 

pro místní rozvoj. 
11 

Jedná se o: 
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 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

 Operační program Výzkum a Vývoj pro Inovace (OP VaVpl) 

 Operační program Přeshraniční, Meziregionální a Nadnárodní spolupráce 

 Regionální operační programy (ROP) 

 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

OPPI následuje operační program Průmysl a podnikání, který byl vyhlášen po 

vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. V návaznosti na hlavní strategické dokumenty 

ČR (strategie hospodářského růstu ČR, regionálního rozvoje apod.) byl Ministerstvem 

průmyslu a obchodu ČR zpracován nový operační program na období 2007-2013, který byl 

schválen Evropskou komisí. Je realizován v rámci cíle „Konvergence“ a vztahuje se na 

celé území ČR krom města Prahy. Je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (EFRR).  

„Dle internetových stránek ministerstva průmyslu a obchodu je tento program 

zaměřen na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků 

výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících 

firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů 

energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování 

spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.“
 12

 

Tento program se skládá z 15 programů podpory, na které jsou vyčleněny finanční 

prostředky ve výši 3,578 mld. euro. 85 % peněžních prostředků pochází ze strukturálních 

fondů EU a zbylých 15 % ze státního rozpočtu. Jednou z nejvíce využívaných forem 

podpory jsou dotace, kdy zprostředkujícím subjektem v této oblasti je Agentura na 

podporu podnikání a inovace – CzechInvest. Menší část prostředků je vyčleněna na oblast 

nástrojů finančního inženýrství – úvěrů a záruk, kdy správou záručních a úvěrových fondů 

je pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Finanční prostředky jsou 

koncentrovány na vymezené prioritní osy, které charakterizují specifické cíle. Prioritními 

osami jsou: 

1) Vznik firem – zvyšování motivace k zahájení podnikání 

  2) Rozvoj firem – zvýšení konkurenceschopnosti podniků zaváděním nových      

    výrobních technologií 
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3) Efektivní energie – zvýšení účinnosti užití energií v průmyslu 

4) Inovace – zavádění nových technologií, služeb a výrobků 

5) Prostředí pro podnikání a inovace – zkvalitnění podnikatelské infrastruktury 

a zefektivnění využití lidského potenciálu 

6) Služby pro rozvoj podnikání – zlepšení poradenských a informačních služeb 

7) Technická pomoc – vytváření vhodných podmínek pro realizaci programu 

 

Operační program Výzkum a Vývoj pro inovace (OP VaVpl) 

Tento program umožňuje čerpat České republice finance z fondů Evropské unie 

a je zaměřen na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR 

prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších organizací zabývající se 

výzkumem. Řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Z pohledu finančních prostředků se jedná o čtvrtý největší český operační program. 

Celkem je vyčleněno na něj z fondů EU 2,07 mld. euro. V rámci programu je podporována 

výstavba, rekonstrukce a vybavení výzkumných pracovišť, budování nových center 

výzkumu a vývoje a zvyšování kapacity terciálního vzdělávání.  U projektů je ceněna 

především spolupráce s podnikatelským sektorem. Jedním z projektů podpořeným tímto 

programem je projekt IT4 Innovations, kdy došlo ke zlepšení výpočetního centra VŠB-

TUO a několika dalších partnerských vysokých škol. 
12

 

 

Operační program Přeshraniční spolupráce  

„Program se zaměřuje na princip nadnárodnosti, tak aby projekty měly důležitost 

či vliv na celé programové území, vyvinuly modelová řešení a zkušenosti v nadnárodní 

souvislosti a poskytly společné strategie rozvoje programového území.“
 12

 

V programovém období 2007-2013 je realizováno 5 dvojstranných Operačních 

programů Přeshraniční spolupráce a to: ČR – Sasko, Bavorsko, Rakousko, Slovensko 

a Polsko. Veškeré aktivity jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Rozhodujícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Prostředky lze žádat na podporu inovací a znalostí ve střední Evropě, na zlepšení 

dostupnosti střední Evropy, na podporu životního prostředí a na zvýšení 

konkurenceschopnosti a atraktivity měst. O tyto finanční prostředky mohou požádat 
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národní a regionální veřejné orgány, regionální agentury rozvoje, univerzity, inkubační 

domy, školicí střediska, bytová družstva a bytové podniky, nadnárodní organizace v oblasti 

kultury a další.   

 

Operační program Meziregionální spolupráce 

Tento program je společný pro všechny členské země EU, Norsko a Švýcarsko. 

Soustřeďuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi, kdy významnými 

oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před 

riziky. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro něj připadá 321,32 mil. eur. 
13

 

 

Operační program Nadnárodní spolupráce 

Daný program ČR sdílí s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, 

Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. „Účelem 

spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se 

předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného.“ 
13

 OP Nadnárodní 

spolupráce je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a pro ČR náleží 37,46 

mil. eur. 
14

 

 

Regionální operační programy (ROP) 

V rámci programového období 2007-13 je připraveno 7 regionálních OP pro daný 

region soudržnosti ČR s výjimkou města Prahy s přidělenou částkou 4,66 miliardy eur. 

Rozlišujeme: ROP Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Střední Morava, 

Severozápad, Jihovýchod a Jihozápad. Odpovědným orgánem je Regionální rada 

příslušného regionu soudržnosti. „Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, 

zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života 

obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití 

jejich potenciálu.“
 15

 

Specifické cíle ROP: 

- modernizovaní technické infrastruktury, čímž dojde ke zvýšení přitažlivosti regionu 

pro investice 

- vzkvétání regionu vytvářením prostředí pro rozvoj podniků, včetně prostředí pro 

inovace a nových pracovních možností 
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- zvyšování podílu cestovního ruchu 

- obnovování a zlepšování podmínek pro obyvatele, co se týká rozvoje prostředí, 

kultury, lidských zdrojů atd. 
15

 

3.2.3 Podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky 

Firmě, která chce vstoupit na trh a udržet se na něm nestačí jen dobrý nápad 

s tržním potenciálem, potřebuje také kvalitní prostory a zázemí pro svou činnost, 

poradenské služby, co se týká marketingu, účetnictví, daní aj., a samozřejmě finanční 

prostředky pro uskutečnění dobrého nápadu. K tomu všemu slouží podnikatelské 

inkubátory a vědeckotechnické parky. Inkubátor může být samostatný subjekt nebo může 

být také součástí vědeckotechnického parku. Celkový počet inkubátorů a parků v ČR je 45, 

z toho 13 akreditovaných. Již se připravuje dalších 6 parků. Veškeré inkubátory a parky 

jsou vymezeny na stránkách společnosti vědeckotechnických parků ČR. 
16

 

 

Podnikatelské inkubátory  

Zaměřují se na podporu začínajících inovačních firem, které mají dobrý nápad, ale 

ne dostatek finančních prostředků či zkušeností pro jeho realizaci. Hlavní výhodou 

inkubátoru je dotované nájemné kancelářských, laboratorních, výrobních či jiných prostor, 

jehož hranice je nastavena různě, ale obecně platí pravidlo postupného snižování dotací po 

jednotlivých letech. Díky společnému sdílení prostor, laboratoří a celkového zázemí 

dochází k zefektivnění vzájemné spolupráce a komunikace s ostatními firmami uvnitř 

inkubátoru. Inkubátor také poskytuje cenově zvýhodněné konzultantské služby, školení, 

rekvalifikaci, stravování, propagaci a mnoho dalších služeb. Obvykle doba, po kterou 

firmy využívají inkubační výhody, je stanovena na 3 roky. Poté firma odchází do vlastních 

prostor nebo do vědeckotechnického parku.
 17

    

V Moravskoslezském kraji se nachází 4 podnikatelské inkubátory, z toho 2 

v Ostravě, jeden v Třinci a jeden ve Fulneku. Tabulka č. 1 uvádí základní statistické údaje 

jednotlivých inkubátorů a jejich vzájemné porovnání. 
16

 Podnikatelský inkubátor VŠB-

TUO získal v roce 2007 1. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku a poté v roce 2007 

a 2009 3. místo v soutěži Podnikatelská nemovitost roku.
 18
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Tabulka č. 1: Podnikatelské inkubátory v Moravskoslezském kraji  

Název inkubátoru 

Počet firem 

Celkem 
Počet 

pracovníků 

Pronajatá 

plocha 

m
2
/užitná  inovativní ostatní instituce 

BIC Ostrava - Podnikatelské 

inovační centrum 33 7 0 40 761 

20707/ 

23531 

Centrum podpory inovací VŠB-

TUO 17 10 1 28 199 3155/3155 

Podnikatelský inkubátor RVP 

Invest, Fulnek 6 2 0 8 95 3650/3750 

Podnikatelský inkubátor STEEL 

IT, Třinec 6 3 0 9 17 250/250 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Vědeckotechnické parky (VTP) 

USA je kolébkou VTP. Jejich zkušenosti s inkubačními centry se rozšířily po 

celém světě. V České republice je termín vědeckotechnické parky používán od roku 1990 

pro všechny druhy inovačních center. Termínem vědeckotechnickým parkem se rozumí 

podnikatelská infrastruktura (průmyslová zóna či prostory), které slouží pro rozvoj a růst 

firem se zajímavým nápadem a zaměřením. VTP je často umístěn v okolí univerzity, tím 

dochází k rychlému přenosu informací z výzkumných pracovišť do firem. Pracoviště pro 

transfer technologií je součástí VTP, které pomáhá komerčně využít výsledky výzkumu 

v praxi. Vědeckotechnické parky se v ČR sdružují do Společnosti vědeckotechnických 

parků. VTP jsou podporovány z programu Prosperita, který je součástí Operačního 

programu Podnikání a inovace (OPPI). VTP se dělí do třech hlavních skupin: 

 vědecký park (centrum) – dle rozsahu předmětu činnosti, zpravidla v blízkosti VŠ 

 technologický park (centrum) – podpora technologického transferu a rozvoje High-

tech technologií 

 podnikatelské a inovační centrum -  podpora především začínajících podnikatelů při 

tvorbě inovačních projektů 

V Moravskoslezském kraji v obci Pustkovec se nachází akreditovaný vědecko-

technologický park, který byl vybudován na zelené louce blízko areálu VŠB-TU Ostrava. 

V parku je umístěno 27 firem, z toho 22 inovativních, 4 ostatní a 1 instituce, a pracuje zde 

667 pracovníků. Celková plocha parku je 10147 m
2
,
 
z toho pronajatá činí 5475 m

2
. 
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Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. byl založen pěti zakladateli. V tabulce č. 2 jsou 

uvedeny obchodní podíly jednotlivých akcionářů. 
15

 

Tabulka č. 2: Výše obchodních podílů jednotlivých akcionářů 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

3.2.4 Ostatní způsoby financování inovací  

Bankovní úvěry a mikrofinancování  

Jednou z možností, jak financovat inovace je použití typického bankovního úvěru 

od klasických komerčních bank. Krom toho lze využít i malé zvýhodněné půjčky od 

specializovaných institucí, tzv. mikrofinancování. Hlavním zdrojem tohoto způsobu 

financování v České republice je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

(ČMZRB). Od září loňského roku přijímá žádosti o zvýhodněné záruky k úvěrům, které 

v rámci programu INOSTART poskytuje Česká spořitelna. ČMZRB poskytuje na tyto 

úvěry záruku až do výše 60% jistiny. INOSTART je zabezpečen z prostředků programu 

švýcarsko-české spolupráce, z něhož je vymezen grant ve výši 10 mil. CHF (cca 210 mil. 

Kč). Program se vztahuje se na projekty realizované na území Moravskoslezského a 

Olomouckého kraje. 
19

 

Rizikový (venture) kapitál 

Možnost financování rizikovým kapitálem se rozšířila v USA v polovině 

osmdesátých let 20. století. První fondy v České republice začaly vznikat koncem první 

poloviny devadesátých let.  Jedná se o nákup podílu na základním kapitálu podniku, jeho 

časovém zhodnocení a následném prodeji majetkového podílu se ziskem. Investor 

vložením rizikového kapitálu do základního se spolupodílí na podnikatelském riziku, tudíž 

má stejná práva i povinnosti jako vlastník. Běžný chod podniku ponechává na tvůrcích 

Akcionáři 
Obchodní 

podíl 

Statutární město Ostrava 59,1% 

Agentura pro regionální rozvoj, a. s. 9,1% 

VŠB-TU Ostrava 13,6% 

Ostravská univerzita v Ostravě 9,1% 

Slezská univerzita v Opavě 9,1% 
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podnikatelského záměru. Venture kapitálový investor se rozhoduje především podle 

atraktivnosti podnikatelského záměru a schopnosti tvůrců tento záměr úspěšně realizovat. 

Investor může přijít o poskytnuté prostředky, ale také může získat mnohem víc. Příkladem 

je fond DBG, který získal v roce 2000, díky odprodeje svého podílu ve společnosti Czech 

on Line 31 násobek poskytnuté částky. [4] Zahraniční a čeští soukromí investoři jsou v ČR 

sdružováni pod Českou venture kapitálovou asociací. Tuto asociace tvoří řádní členové 

(celkem 13), kteří investují venture capital a přidružení členové (dohromady 29), kteří 

vykonávají poradenské služby. Od roku 1997 investovali řádní členové 2 400 milionů eur 

do více než 100 českých a středoevropských podniků. Nejvíce investovaných prostředků 

bylo vloženo do oblasti IT/telekomunikace/internet. V současnosti obstarávají řádní 

členové asociace okolo 20 českých investic a mnoho dalších je realizováno. Příkladem jsou 

společnosti: Pietro Filipi, a. s., Computer Press, a. s., Gumotex, a. s., Lexum a. s., Lanex, a. 

s., a jiné. 
20

 

Business angels (obchodní andělé)   

Pojem business angels je spjat s dobou na začátku 19. století, kdy divadlům na 

americkou Broadway avenue chyběly finanční prostředky na vytvoření nových inscenací. 

Představitelé našli potřebný kapitál právě u bohatých investorů, ale také zároveň 

u milovníků hudby. Tudíž jejich motivací nebyl jen finanční zisk, ale také kladný vztah 

k divadlu.  

Business angels jsou alternativou rizikového kapitálu. Jedná se o individuální 

investory (často bývalé manažery), kteří investují do nových či rychle rostoucích 

společností s cílem zhodnocení vložených prostředků. Angel přináší do firmy i určité 

know-how, co se týče znalostí, kontaktů na strategické partnery na rozdíl od venture 

kapitálových fondů. Kapitálový vstup je omezen na předem stanovené období a na jeho 

konci investor realizuje odprodej svého podílu. Ziskem BA nejsou úroky, ale předem 

domluvená částka při odprodeji zhodnoceného minoritního podílu. Angel hledá oblast, kde 

se může aktivně angažovat a využívat svých zkušeností a kontaktů. Jeho angažovanost je 

mnohem intenzivnější, jelikož pro finanční prostředky sahá do vlastní kapsy.
 21

 

Výhody:  

 rozšíření podnikání prostřednictvím svých kontaktů 

 předání rad a zkušeností 
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 nedochází k odčerpávání volných finančních prostředků, jelikož veškeré zisky jsou 

reinvestovány, tím narůstá hodnota společnosti 

 větší důvěryhodnost 

Nevýhody: 

 požadují minoritní podíl ve firmě a pravomoc k ovlivňování jejího chodu 

 tendence investování v blízkém okolí 

 předpoklad, že v určitém dohodnutém okamžiku z firmy vystoupí 

Jelikož jsou obchodní andělé považováni za individuální investory, často se sdružují do 

svých sítí s cílem zajištění rychlejšího přístupu k informacím a rozumnějšího investování 

kapitálu. V České republice zatím fungují 4 sítě, a to: 

 Angel Investor Association 

 Central Europe Angel Club 

 Business Angels Czech 

 Business Angels Network 
21

 

V České republice Business angels zůstávají nejraději v anonymitě, tudíž jejich celkový 

počet je těžké odhadnout. Podle bývalého ředitele společnosti Dell a Českého Telecomu, 

a.s. a jednoho z BA investorů Gabriela Berdára působí v ČR zhruba padesát obchodních 

andělů. Zde je uvedeno pár nejvýznamnějších business angels: 

Eduard Míka – podílel se na založení dvou firem – APP (IT spol.) a Internet Mall 

(internetový obchod). Po získání investice (23 mil. dolarů) pro svou firmu APP, ji v roce 

2002 prodal. Od té doby vystupuje nejen jako business angel, ale také se účastní 

rozvojových projektů.  

Den D – je televizní show České televize, původně byla vysílána v Japonsku s názvem 

Money no Tora. Jedná se o nevládní projekty na podporu Business Angel investic. Původní 

pětici investorů tvořili: Ivan Pilný, Ondřej Bartoš, Dana Bérová (bývalá ministryně 

informatiky), Marta Nováková a Tomio Okamura. Ve čtvrté řadě Dne D se objevili noví 

investoři a to: Michal Hanus, John Vanhara, Margareta Křížová, Michael Rostock-Poplar a 

Petra Rychnovská. Veškeří investoři, kteří působili v tomto pořadu, se řadí mezi velice 

významné obchodní andělé. 
22
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Finanční nástroj podpory – JEREMIE  

Jedná se o společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky. 

Jeremie vznikla na popud Evropského investičního fondu a Evropské investiční banky. 

Jejím cílem je zlepšení přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům. 

Díky tomuto finančnímu nástroji členské státy EU mohou využívat částek přidělených 

z evropských strukturálních fondů do revolvingových (obnovitelných) nástrojů, jako jsou 

fondy rizikového kapitálu, úvěrové nebo záruční fondy. Investice mohou mít podobu 

vlastního kapitálu, úvěru nebo záruk. Výnosy z investic jsou znovu investovány zpátky do 

podniků, takto lze sdílené finanční prostředky využít několikrát, kdy dochází 

k opakovanému využití veřejných financí, přilákání soukromého kapitálu a zvýšení 

udržitelnosti. V současnosti se nachází v přípravné fázi, která zahrnuje zmapování situace 

v ČR, za účelem zjištění potřeb malých a středních podniků. 
23
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4. ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH ALTERNATIV 

 

Pro celkové zhodnocení finančních alternativ byla použita bodovací metoda. 

Každému subjektu přímé podpory byly uděleny body podle zvolených kritérií od 1 do 5, 

kdy 1 znamená nejméně a 5 nejvíce. Tyto body se následně sečetly a alternativa 

s největším počtem bodů se stala nejvhodnější variantou, viz níže tabulka č. 3. Hodnocení 

subjektů probíhalo podle následujících kritérií: 

- administrativní náročnost 

- předání zkušeností a kontaktů 

- míra podílu ve firmě a pravomoc k ovlivňování 

- požadovaný zisk 

- vstupní kapitál 

 

Administrativní náročnost 

Z hlediska administrativní náročnosti jsou nejlepší variantou venture investoři 

a business angels. Takovýto investoři investují především do oblasti, ve které se vyznají, 

kde mohou využít svých zkušeností a předat je dál. Pokud je projekt zaujme, domluví se 

s majitelem společnosti na určitém podílu, podepíšou se základní dokumenty a spolupráce 

může začít. Kdežto u operačních programů a bankovních úvěru jsou přesně dány 

požadavky, které musí být splněny. Tudíž vyplnění všech formulářů a dokládání důležitých 

dokumentů může být velmi časově i administrativně náročné. Tak např. doložení 

kvalitního podnikatelského záměru, získání základních informací o možnostech podpory, 

sladění podnikatelského záměru s požadavky programu, posouzení vlivů na životní 

prostředí apod. 

 

Předání zkušeností a kontaktů 

Jako nejlepší vychází ze srovnání business angels a venture investoři, kteří 

vzhledem k tomu, že se již úspěšně pohybují v podnikatelském prostředí, už mají navázány 

kontakty a jejich zkušenosti pochází přímo z  praxe, tudíž ty nejcennější. Výsledkově 

o stupeň hůř vyšly ze srovnání podnikatelské inkubátory a parky, které poskytují 

především poradenské služby, dotované nájemné, prostory, což je pomoc především 

určena pro firmy v jejich začátcích. Avšak předání rad a kontaktů není na takové úrovni 
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jako u business angels a venture investorů.  

 

Míra podílu ve firmě a pravomoc k ovlivňování 

Jak už bylo řečeno, za předání informací, rad, kontaktů, popřípadě i know-how 

požadují jak venture investoři tak business angels minoritní podíl v podniku. Tento podíl 

není často nijak malý, tudíž podle tohoto kritéria se řadí mezi nejhorší možnosti. Venture 

investorům jsem udělila známku 3 z toho důvodu, že požadují jen podíl ve firmě, ale 

nezasahují do běžného chodu podniku, to nechávají na tvůrcích podnikatelského záměru. 

Kdežto business angels požadují jednak minoritní podíl ve firmě, tak i pravomoc 

k ovlivňování jejího chodu. Nejlépe ze srovnání vychází strukturální fondy, inkubátory 

a parky a bankovní úvěry, protože nepožadují podíl ve firmě, maximálně splnění předem 

stanovených podmínek.  

 

Požadovaný zisk 

Čím více informací, prostředků či zkušeností subjekt podniku poskytne, tím větší 

za to bude požadovat zisk. Ziskem business angels a venture investorů nejsou úroky, ale 

předem domluvená částka při odprodeji zhodnoceného minoritního podílu, což při 

kalkulaci vždy vychází jako finančně nejhorší možnost. Druhou nejhorší alternativou jsou 

bankovní úvěry, kdy ziskem jsou jednak úroky, tak i poplatky za poskytnutí služeb. 

Nejlépe se umístily strukturální fondy, za nimi následují inkubátory a parky. 

 

Vstupní kapitál 

Vstupním kapitálem se rozumí především, jaké prostředky již v danou chvíli 

tvůrce inovace vlastní. Je samozřejmé, čím vyššími finančními prostředky tvůrce inovace 

oplývá a čím jsou jeho podnikatelské zkušenosti vyšší, tím vyšší jsou jeho šance na získání 

státní podpory, která je z finančního, a především pak z dlouhodobého hlediska, pro 

žadatele nejvýhodnější. Jakousi zlatou střední cestu tvoří bankovní úvěry. Protikladem 

státních podpor jsou business angels a venture investoři, jejichž nároky na výši vstupního 

kapitálu nejsou tak vysoké. Zpravidla však nestačí pouhá myšlenka, ovšem požadovaný 

podíl ve vedení podniku či na zisku je neúměrně vyšší než u státních podpor a bankovních 

úvěrů.  
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Tabulka č. 3: Srovnání finančních alternativ 

Druh přímé 

podpory 

Jednotlivá kritéria 

administrativní 

náročnost 

předání 

zkušeností 

a 

kontaktů 

míra 

podílu 

ve 

firmě 

požadovaný 

zisk 
vstupní 

kapitál 
 Pořadí 

Strukturální 

fondyoperační 

programy 2 2 5 5 2 16 3 
Inkubátory a 

parky 3 4 5 4 3 19 1 

Bankovní úvěry a 

mikrofinancování 2 1 5 3 2 13 4 
Venture (rizikový) 

kapitál 4 4 3 2 4 17 2 

Business angels 4 5 2 2 4 17 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro lepší orientaci přikládám graf č. 1 vyhodnocení finančních alternativ. 

 

 

Graf č. 1: Vyhodnocení finančních alternativ, zdroj: vlastní zpracování 

 
 

V grafu č. 2 je uvedeno srovnání jednotlivých finančních alternativ.  
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Graf č. 2: Srovnání finančních alternativ, zdroj: vlastní zpracování 
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5. ZÁVĚR 

Práce ukázala na široké možnosti použití alternativ financování a vskutku záleží 

na inovátorovi, kterou si vybere. Z důvodu rozsáhlosti celé problematiky je tato práce 

zaměřena především na možnosti, jak získat přímou finanční podporu. Systém nepřímé 

podpory je zde nastíněn pouze okrajově.  

Ze snahy o objektivní zhodnocení jednotlivých alternativ, jak financovat inovace, 

vyplynulo, že nelze jednoznačně ukázat na nejlepší z nich. Ač nejlépe dopadly 

podnikatelské inkubátory, existuji minimálně další dvě skupiny inovátorů, kteří žádají 

o finanční prostředky na inovace, a podnikatelské inkubátory pro ně nejsou nejlepší 

volbou.  

První kategorií inovátorů jsou tedy ti, kteří zahajují inovativní podnikání a díky 

inkubátoru mohou ušetřit spoustu financí a načerpat důležité informace pro vstup na trh. 

Díky těmto podporám podnikatelský inkubátor šetří především čas, než se jejich podnik 

nastartuje.  

Druhá skupina podnikatelů se vyznačuje tím, že již mají vybudované zázemí 

a jejich firma úspěšně funguje. Pro ně jsou zpravidla nejméně výhodní business angels 

a venture investoři, kteří žádají o minoritní podíl v podniku. A vzhledem k tomu, že tento 

okruh podnikatelů (inovátorů) má načerpány již zmíněné zkušenosti a disponuje zázemím, 

je pro ně naprosto zbytečné k získání finančních prostředků obětovat podíl v podniku. 

Pokud podnikatel disponuje prostředky pro realizaci celé inovace, jde pak logicky o to, jak 

co nejvíc prostředků ušetřit a k tomuto účelu jsou nejvhodnější různé dotace, ať už dotace 

ze státních zdrojů, či zdrojů EU. V případě, že inovátor nedisponuje financemi k realizaci 

celé inovace, ale má již úspěšně rozjetou společnost, bohužel zpravidla nedosáhne kritérií 

pro získání dotace, a tak jsou pro něj nejvýhodnějšími variantami různé úvěry.  

Třetí okruh inovátorů lze charakterizovat skvělou inovační myšlenkou, občas 

i dobrým plánem pro realizaci a také žádnými, nebo zlomkovými prostředky k jejich 

uskutečnění. Tito inovátoři pak nemívají jinou alternativu než s touto myšlenkou přijít za 

business angels nebo venture investory, kteří (pokud tuto myšlenku přijmou za svou) 

tvůrce myšlenky připraví zcela logicky o podíl na zisku jak jen je to možné. 

Cílem práce bylo vyhledat, představit a zhodnotit možnosti, jak financovat 
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inovace v českých podmínkách. Jak už bylo psáno výše, z výsledku jednotlivých alternativ 

financování inovací nelze určit nejlepší univerzální způsob, který by platil pro všechny 

inovátory. Každý inovátor by si měl sestavit podnikatelský záměr, stanovit si svoje 

požadavky a potřeby a provést analýzu, dle které si zvolí vhodnou alternativu financování.  
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