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Úvod

Malé a stfiední podnikání (MSP) je specifické
fiadou problematick˘ch oblastí, které toto podni-
kání doprovází uÏ od jeho poãátku. Napfiíklad
Jáã, Rydvalová a ÎiÏka [11, s. 18–19] definují
dvû základní pfiíãiny problémÛ podnikání MSP.
Jedná se o:
� v‰eobecné (externí) pfiíãiny – napfi. nepfiíz-

niv˘ ekonomick˘ v˘voj, inflace, omezen˘
pfiístup ke kapitálu, administrativní pfiedpisy,

� subjektivní (interní) pfiíãiny – napfi. nedosta-
tek zku‰eností, odborného vzdûlání, podce-
nûní v˘robní, obchodní strategie, pfiehnaná
optimistická pfiedstava o velikosti trhu,
nedostateãné fiízení personálu, nedostatek
odvahy.
Obdobné rozdûlení na externí (napfi. právní

pfiedpisy, ekonomické prostfiedí) a interní (napfi.
absence základního know-how podnikání) pfiíãi-
ny zmiÀuje i Srpová a Veber [18]. Podobné
oblasti definuje i celoevropská statistika Evrop-
ské komise v rámci Zprávy o v˘sledcích otevfie-
né konzultace o Small Business Act for Europe
[5]. Frková [7] navíc zdÛrazÀuje problematiku
tzv. podnikatelské vzdûlanosti (nedostateãn˘ch
podnikatelsk˘ch kompetencí) zahrnující:
� slab˘ podnikatelsk˘ koncept,
� nedostateãné plánování, 
� neochotu ke zmûnám,
� nekompetentní fiízení.

V práci [7] je dále doplnûna tato my‰lenka
o dal‰í pfiípadnou hrozbu vypl˘vající z pfiíli‰ úzké
specializace MSP a nadmûrné orientace na
jediného zákazníka. Autorka sama doplÀuje
tento seznam o dal‰í, a to neznalost trhu
a zákazníka. 

V˘znam MSP pro ekonomiku prokazují
nejen vybrané ekonomické ukazatele uvedené

napfiíklad v [6], ale lze uvést i nûkolik dal‰ích
podstatn˘ch faktÛ:
� Audretsch [2] hovofií o úloze MSP jako o klí-

ãov˘ch „agentech zmûny“. Tyto firmy jsou
v zájmu svého rÛstu rozhodnuty hrát
v˘znamnou roli v procesu ekonomického
rÛstu. ZároveÀ zmiÀuje v˘hodu men‰ích
firem oproti velk˘m firmám spoãívající
v rychlej‰í a lep‰í inovaci produktÛ (ãi v˘ro-
bû nového produktu).

� Lucas [14] pfiichází s my‰lenkou, Ïe sektor
MSP mÛÏe pÛsobit jako levn˘ nástroj pro
identifikaci a rozvoj podnikatelského
a manaÏerského talentu.

� Carree a Thurik [19] upozorÀují na skuteã-
nost, Ïe se spotfiebitel v souvislosti se sv˘m
rostoucím pfiíjmem doÏaduje více diferenco-
vaného produktu neÏ standardnû dostupné-
ho v ‰iroké distribuci a v˘robû.

� Davis, Haltiwanger a Schuh [9] zdÛrazÀují,
Ïe od konce ‰edesát˘ch let dvacátého sto-
letí docházelo ke znaãnému odklonu od
prÛmyslového sektoru (charakteristického
pro velké firmy) k sektoru sluÏeb, kde se
pohybují spí‰e men‰í a stfiední firmy.
Z uveden˘ch dÛvodÛ je vhodné snaÏit se

zmírnit ãi dokonce zcela odbourat problematic-
ká specifika MSP prostfiednictvím vhodnû zvo-
leného nástroje podpory podnikatelsk˘ch akti-
vit. Velké mnoÏství tûchto nástrojÛ je cíleno na
zaãínající podnikatele, ktefií se pfiedev‰ím pfii
sv˘ch poãátcích pot˘kají s uveden˘mi problé-
my. V zájmu jejich pfieÏití a dal‰ího rozvoje je
tedy nezbytné vytvofiit pro nû dostateãnou pod-
pÛrnou síÈ.

Specifick˘ nástroj podpory, kter˘ v sobû
shrnuje nûkolik oblastí podpor najednou, pfied-
stavuje fenomén podnikatelského inkubátoru.
Tato forma podpory podnikání v sobû nese 
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ucelen˘ komplex nabízen˘ch sluÏeb, které jsou
k dispozici zaãínajícím podnikatelÛm skuteãnû
od jejich poãáteãních aktivit. Jedná se napfiíklad
o zv˘hodnûné nájemné, poradenské, konzul-
taãní sluÏby, vzdûlávací kurzy nebo pomoc pfii
vyhledávání investorÛ a vhodn˘ch forem finan-
cování. V neposlední fiadû sluÏby podnikatel-
ského inkubátoru spoãívají i v moÏnosti vyuÏít
znalosti napfiíã fiady oborÛ a zprostfiedkování
orientace v ‰iroké, mnohdy málo pfiehledné,
nabídce podpÛrn˘ch moÏností. Podnikatelsk˘
inkubátor pfiedstavuje tak vhodnou pfiíleÏitost
pro zaãínajícího podnikatele, kterému sv˘m
„zastfie‰ením“ nabídne hned nûkolik sluÏeb
v jednom a umoÏní mu i uspofiit náklady. Navíc
v mnoha pfiípadech jsou inkubátory v kontaktu
s univerzitními, vûdeck˘mi pracovi‰ti a lze pod-
nikatelÛm nabídnout i urãit˘ transfer vûdeck˘ch
poznatkÛ.

1. Definice problému
Podnikatelsk˘ inkubátor primárnû sleduje
základní cíl, kter˘m je usnadnûní startu podni-
katelsk˘ch aktivit. Musí b˘t proto nastaven
z hlediska potfieb potenciálních, resp. zaãínají-
cích podnikatelÛ, s pfiihlédnutím na zku‰enosti
podnikatelské obce a na aktuální podmínky
podnikatelského prostfiedí tak, aby vytváfiel
vhodné prostfiedí a poskytoval sluÏby pomáha-
jící podnikatelsk˘m subjektÛm v jejich ãinnosti.

OvlivÀuje ov‰em podnikatelsk˘ inkubátor
skuteãnû pozitivnû ãinnost zaãínajících podni-
katelÛ? Pfiedstavuje pfiínos pro podnikatelskou
obec a jde o vítan˘ nástroj podpory podnikání?
Jsou jeho principy a sluÏby nastaveny v soula-
du s potfiebami mal˘ch a stfiedních podnikate-
lÛ? Zaujímají podnikatelské inkubátory v˘znaã-
né místo v síti nástrojÛ podpory podnikání? Tyto
otázky je vhodné prÛbûÏnû ovûfiovat a získávat
tak zpûtnou vazbu samotn˘ch uÏivatelÛ
a vybran˘ch expertÛ. Na jedné stranû existuje
hmatatelná snaha o podporu MSP, na druhé
stranû vyvstává otázka, zda inkubátor vskutku
splÀuje svoji funkci a je cenûn jako vhodn˘
nástroj podpory poãáteãních podnikatelÛ. Nez-
nalost a nedostatek informací o poslání a ãin-
nosti inkubátoru pro podnikatelské subjekty
omezuje porozumûní podnikání a jeho podmín-
kám, a neumoÏÀuje tak efektivnû podporovat
podnikání. Mnoho energie a úsilí je obecnû
vûnováno na tvorbu programÛ podpory podni-
kání, ale ãasto je nízk˘ stav vûdeckého pozná-
ní zpûtn˘ch vazeb ve vznikajících sítích. Pfiitom

je logická a naprosto nevyhnutelná skuteãnost,
Ïe tvÛrci politik podpory podnikání by mûli b˘t
schopni porozumût pfiekáÏkám a klíãov˘m prv-
kÛm podnikání, neboÈ oni jsou ti, ktefií mají
zhodnotit pfiínos rÛzn˘ch pfiístupÛ politik podpo-
ry podnikání. Na druhou stranu je také nutné
vûnovat dostateãnou pozornost i názorÛm pro-
vozovatelÛ (manaÏerÛ) podnikatelsk˘ch inku-
bátorÛ pfii hodnocení jejich ãinnosti a i proble-
matick˘ch oblastí, se kter˘mi se ve vztahu
k podpofie MSP a jejich provozu setkávají.

2. Metody a cíle v˘zkumu
Cílem pfiíspûvku je zhodnotit pÛsobení podnika-
telského inkubátoru jakoÏto nástroje podpory
podnikání pro malé a stfiední podnikatele. Pfií-
nos podnikatelského inkubátoru definuje autor-
ka jako situaci, pfii které dochází k úãelnému
poskytnutí pomoci podnikatelsk˘m subjektÛm
v souladu s adekvátním vyuÏitím poskytova-
n˘ch sluÏeb. Podnikatelsk˘ subjekt tuto pomoc
vítá a díky ní je mu umoÏnûn start, resp. rozvoj
jeho aktivit.

Pfiíspûvek je zamûfien na práci s konkrétní-
mi informacemi z prostfiedí podnikatelsk˘ch
inkubátorÛ. Snahou je formulace uÏ‰ího náhle-
du na pÛsobení a vztah samotného podnikatel-
ského inkubátoru a jeho uÏivatelÛ. Je proveden
empirick˘ v˘zkum s pouÏitím kombinované vû-
decké metody, která vyuÏívá kvantitativní a kva-
litativní metody v˘zkumu a zaji‰Èuje tak nejvûr-
nûj‰í zprostfiedkování informací. V pfiípadû kva-
litativních dat se pracuje s metodou expertních
pohovorÛ. V oblasti kvantitativního v˘zkumu je
provedeno dotazníkové ‰etfiení zamûfiené na
vybrané skupiny respondentÛ, a to na inkubo-
vané MSP a vybrané podnikatelské inkubátory.

Snahou práce je formulovat závûry a dopo-
ruãení dle vybran˘ch kritérií uveden˘ch v Meto-
dické pfiíruãce pro evaluaci socioekonomického
rozvoje. [15, s. 21]. Jedná se o následující
oblasti:
� Relevance – ukazuje, zda jsou cíle nástroje

podpory pfiimûfiené problémÛm, kter˘m je
urãen. Ve vztahu k podnikatelsk˘m inkubá-
torÛm ji lze napfiíklad charakterizovat otáz-
kou – Do jaké míry jsou cíle inkubátoru
vzhledem k potfiebám vhodné?

� Úãinnost – poukazuje na to, zda bylo dosa-
Ïeno cíle programu a s jak˘m v˘sledkem
(napfi. jak˘ch bylo dosaÏeno úspûchÛ, jaké
nastaly problémy). Ve vztahu k podnikatelsk˘m
inkubátorÛm ji lze napfiíklad charakterizovat
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otázkou – Mají nabízené sluÏby inkubátoru
oãekávané v˘sledky? Pfiineslo by pouÏití
jin˘ch sluÏeb lep‰í v˘sledky?

� UdrÏitelnost – odkazuje k rozsahu, v jakém
jsou v˘sledky a v˘stupy intervence trvalé.
Ve vztahu k podnikatelsk˘m inkubátorÛm ji
lze napfiíklad charakterizovat otázkou –
Jsou v˘sledky a dopady pÛsobení na MSP
trvalé? Budou dopady nadále trvat, pokud
nebudou inkubované MSP jiÏ pod zá‰titou
inkubátoru? 
Dle popsané metodiky a definovan˘ch krité-

rií relevance, úãinnosti a udrÏitelnosti definuje
autorka pro úãely v˘zkumu následující hypotézy:
H1: Koncept a cíle podnikatelského inkubáto-

ru odpovídají potfiebám mal˘ch a stfied-
ních podnikatelÛ.

H2: Nabízené sluÏby podnikatelského inkubá-
toru jsou pfiínosné pro malé a stfiední pod-
nikatele.

H3: Dopady pÛsobení podnikatelského inku-
bátoru na inkubované MSP jsou dlouho-
dobû udrÏitelné.

3. Definice podnikatelského
inkubátoru a jeho úloha
v ekonomice MSP

Na úvod je podstatné zdÛraznit, Ïe neexistuje
unifikovan˘ a jednotn˘ model inkubátoru, coÏ je
dáno ‰irokou paletou typÛ inkubátorÛ a jimi
nabízen˘mi sluÏbami. V OECD publikaci [17]
se mluví o fenoménu podnikatelské inkubace
jako o populárním nástroji ekonomického rÛstu
a zamûstnanosti. Podnikatelsk˘ inkubátor cha-
rakterizuje publikace jako prostfiedek, jehoÏ
podstatou je asistovat podnikatelÛm s poãát-
kem a rozvojem podnikání. Hackett a Dilts [8]
hovofií o podnikatelském inkubátoru jako o zafií-
zení nabízející sv˘m klientÛm ke sdílení kance-
láfiské prostory formou strategicky promy‰lené-
ho systému monitoringu a nabízen˘ch sluÏeb
podpory podnikání. Kuratko a LaFollette [12]
vidí podnikatelsk˘ inkubátor jako subjekt snaÏí-
cí se efektivnû spojit talent, technologii, kapitál
a know-how za úãelem podpory podnikatelské-
ho talentu a rozvoje nov˘ch spoleãností. Orga-
nizace NBIA [16] hovofií o úloze podnikatelské-
ho inkubátoru spoãívající v péãi o nové podni-
katele, kter˘m pomáhá pfieÏít poãáteãní období
a umoÏnit jim tak rozvoj jejich ãinností. V publi-
kaci [3, s. 9] je inkubátor definován následovnû:
„Podnikatelsk˘ inkubátor je organizace urychlují-
cí a organizující vznik úspû‰n˘ch podnikatelsk˘ch

subjektÛ prostfiednictvím pfiehledné nabídky
podpory podnikání: inkubaãní prostory, sluÏby
podpory podnikání, pfiíleÏitosti k navázání kon-
taktÛ a vyuÏití v˘hod vût‰ího shluku podnikÛ.“

V ãesk˘ch podmínkách se vyskytuje proza-
tím men‰í mnoÏství publikací dot˘kající se dis-
kutované tématiky. Podnikatelskou inkubací se
zab˘vá napfiíklad Viturka [20], nebo Hefiman
[10]. Hefiman spatfiuje úlohu inkubátorÛ v pod-
pofie inkubaãní a inovaãní funkce podnikatel-
sk˘ch subjektÛ. Mezi dal‰í z ãesk˘ch autorÛ,
ktefií zmiÀují problematiku podnikatelsk˘ch
inkubátorÛ a potvrzují hlavní úãel podnikatel-
ského inkubátoru ve smyslu podpory zaãínají-
cích firem, se fiadí Srpová a Veber [18]. Autor-
ka sama definuje podnikatelsk˘ inkubátor jako:
„Instituci zamûfiující svou ãinnost na podporu
zaãínajících mal˘ch a stfiedních podnikatel-
sk˘ch subjektÛ (tzv. start-up firem). Podpora
podnikání je poskytována rÛzn˘mi formami pro-
stfiednictvím rozliãn˘ch druhÛ sluÏeb (dle kon-
krétní instituce). Ve vût‰inû pfiípadÛ se jedná
o moÏnost vyuÏívat prostory k podnikání a dal‰í
nabídku sluÏeb napfiíklad v podobû poradenské
ãinnosti nebo moÏnosti zprostfiedkovat vhodné
obchodní kontakty.“

Aernoudt [1] definuje inkubátory podle 2
hledisek – z hlediska financování (zfiizovatele,
stakeholders) a z hlediska jejich cílÛ (úãelu
zaloÏení). Z hlediska financování se inkubátory
dûlí na ty, které nebyly zaloÏeny za úãelem
tvorby zisku (non-profit incubators), a na zalo-
Ïené za úãelem tvorby zisku (profit incubators).
Z hlediska cíle, úãelu se mohou dûlit na inkubá-
tory smí‰eného typu, inkubátory typu ekonomic-
kého rozvoje, technologické inkubátory, sociál-
ní inkubátory, v˘zkumné inkubátory a inkubáto-
ry ve vztahu k univerzitám. V˘‰e uvedené inku-
bátory mají pfieváÏnû charakter neziskového typu
(pfiedev‰ím typu v˘zkumného, sociálního a eko-
nomického rozvoje). V praxi je vût‰ina takto defi-
novan˘ch inkubátorÛ koncipována dle základní
koncepce ãinností uveden˘ch v práci [13] a [21].

Lalkaka [13] shrnuje nejdÛleÏitûj‰í úlohy
konceptu podnikatelské inkubace v nûkolika
bodech:
� Zv˘‰ení míry pfieÏití novû vznikl˘ch podni-

katelsk˘ch subjektÛ. Inkubátor by mûl
vytvofiit takové prostfiedí, které umoÏní pfie-
konat poãáteãní fázi zaãínajících podnika-
telsk˘ch subjektÛ.

� RÛst a rozvoj podnikatelsk˘ch subjektÛ.
SluÏby podnikatelské inkubace by mûly b˘t
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nabídnuty podnikatelsk˘m subjektÛm, které
mají rÛstov˘ potenciál. Ty tak mají moÏnost
se dále rozvíjet a podporovat tím i regionál-
ní ekonomiku.

� Tvorba nov˘ch pracovních míst. ¤adí se mezi
základní a prvotní úlohu inkubátoru. Údaje
k vytvofien˘m pracovním místÛm b˘vají
pouÏívány jako jeden z ukazatelÛ v˘konu
inkubátoru, o kter˘ se zajímají pfiedev‰ím
zastupitelé na regionální, národní úrovni.
ZároveÀ se jedná o snadno prokazateln˘
ukazatel. Pfiedpokládá se ov‰em, Ïe klienti
inkubátoru pro‰li vhodnou vstupní procedu-
rou a byly tak vybrány Ïivotaschopné sub-
jekty s rÛstov˘m potenciálem (a tím i poten-
ciálem vytváfiet nová pracovní místa).

� Efektivita nákladÛ – sníÏení nákladÛ firem
v inkubátoru. Souvisí s úlohou inkubátoru
sniÏovat poãáteãní náklady inkubovan˘ch
klientÛ. Tím jsou schopni (oproti normálnímu,
komerãnímu prostfiedí) dosáhnout urãit˘ch
úspor, a zv˘‰it tak svoji ‰anci na pfieÏití.
Od v˘‰e nastínûné základní koncepce

a úlohy inkubátoru se pak logicky odvíjí i samot-
né cíle této instituce. Wilber a Dixon [21] vidí
základní cíl inkubátoru v péãi o podnikatelské
projekty, které mají nadûji b˘t úspû‰né z hledis-
ka jejich Ïivotaschopnosti. Spoleãnosti zahrnu-
té v inkubátoru by mûly b˘t schopné vyuÏít
informaãní technologie a zlep‰it se v procesu
rozhodování. Firmy vystupující z podnikatelské-
ho inkubátoru by mûly b˘t zdrojem nov˘ch pra-
covních pfiíleÏitostí, schopny pfieÏít v konku-
renãním prostfiedí a rozvíjet nadále své aktivity.
Práce [3] shrnuje nejãastûj‰í cíle inkubátoru do
nûkolika bodÛ (fiazeno dle v˘znamu) – 1) Zv˘‰it
konkurenceschopnost lokální ekonomiky a vy-
tvofiit nová pracovní místa; 2) Pomoci v˘zkum-
n˘m centrÛm s komercializací know-how; 3) Po-
moci generovat spin-off aktivity; 4) Pomoci zne-
v˘hodnûn˘m skupinám, jedincÛm; 5) Dal‰í cíle. 

4. Empirick˘ v˘zkum u managementu
podnikatelsk˘ch inkubátorÛ

Pfii práci s tímto tématem je nutné vzít v úvahu
urãitá specifika, která ovlivÀují celkov˘ v˘stup
získan˘ch dat:
� Koncept podnikatelského inkubátoru je

stále v ãesk˘ch podmínkách relativnû mla-
d˘. Tím se pro autorku zhor‰ují moÏnosti
získat odpovûdi na nûkteré dotazy a kom-
plikuje se hodnocení nûkter˘ch aspektÛ
(napfi. dlouhodobého efektu inkubace).

Inkubátory jednodu‰e nemohou nûkteré
oblasti stále kvalitnû zhodnotit.

� Získání vhodn˘ch dat je s ohledem na roz-
manitou a rÛznorodou situaci (a ãasto i pou-
Ïívanou terminologii) inkubátorÛ v âR
pomûrnû sloÏité a ãasovû nároãné.

� Aktuálnost tématu inkubace vede i k velké
zatíÏenosti manaÏerÛ inkubátorÛ s ohledem
na mnoÏství dotazÛ, které dostávají od rÛz-
n˘ch subjektÛ a které se t˘kají této oblasti.
Tím dochází i k niÏ‰í návratnosti odpovûdí.
Jak u expertních pohovorÛ, tak i u dotazní-

kÛ bylo nutné urãit vzorek subjektÛ a navázat
s nimi spolupráci. Základní vzorek responden-
tÛ, kter˘ zachycuje skupinu relativnû nejv˘-
znamnûj‰ích subjektÛ podnikatelské inkubace
v âR, byl vytipován dle doporuãení ing. Jany
Klementové z BIC PlzeÀ. Pro potfieby dotazní-
kového ‰etfiení byl soubor vybran˘ch subjektÛ
doplnûn o dal‰í pfiedstavitele inkubace dle
vefiejnû dostupn˘ch dat z katalogu vûdecko-
technick˘ch parkÛ (VTP) na stránkách Spoleã-
nosti vûdeckotechnick˘ch parkÛ âR (SVTP).
Z celkového seznamu VTP (38 subjektÛ) uve-
den˘ch na stránkách SVTP bylo mimo jiÏ spo-
lupracující subjekty osloveno dal‰ích 22 subjek-
tÛ, které se zab˘vají oblastí inkubace. Dotazní-
kového ‰etfiení se nakonec zúãastnilo celkem
12 subjektÛ. Tento vzorek není pfiíli‰ velk˘, ale
je nutné podotknout, Ïe se jedná o v˘znamné
pfiedstavitele subjektÛ inkubace v âR. Expert-
ních pohovorÛ se zúãastnilo celkem 7 subjektÛ
z prostfiedí podnikatelsk˘ch inkubátorÛ a kon-
taktní osoba z âeského statistického úfiadu
(âSÚ). Bylo získáno velké mnoÏství podstat-
n˘ch informací, pfiiãemÏ text níÏe se zamûfiuje
na identifikaci nejv˘znamnûj‰ích poznatkÛ. 

4.1 Cíle inkubátorÛ
StûÏejní roli v provedeném v˘zkumu hraje otáz-
ka jednotliv˘ch cílÛ inkubátoru a v˘znamu, kte-
rému je pfiikládají. Ze získan˘ch v˘sledkÛ vyply-
nulo, Ïe mezi nejv˘znamnûj‰í oblasti patfií jed-
noznaãnû podpora zaãínajících MSP, dále sti-
mulace inovaãních aktiv, tvorba nov˘ch pracov-
ních míst v regionu a transfer technologií. Naopak,
mezi spí‰e okrajové aktivity se fiadí podpora
vybran˘ch skupin klientÛ (napfi. Ïeny podnikatel-
ky, men‰inové skupiny). Toto pofiadí v podstatû
odpovídá i v˘sledkÛm zji‰tûn˘m zahraniãním
v˘zkumem (jedná se prozatím o nejrozsáhlej‰í
proveden˘ v˘zkum v evropsk˘ch podmínkách)
u inkubátorÛ ãinn˘ch v Evropské unii (EU). [3]
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Tab. 1: Dotazníkové ‰etfiení u podnikatelsk˘ch inkubátorÛ

Název  TIC âKD Praha BIC PlzeÀ
podnikatelského Inovacentrum âVUT TIC Zlín
inkubátoru JIC Brno VTP UP

TC Hradec Králové Podnikatelsk˘ inkubátor (PI) V·B-TU Ostrava
Inovaãní biomedicínské Podnikatelsk˘ inkubátor (PI) Most – Kopisty 
centrum
Podnikatelsk˘ inkubátor 
(PI) Vsetín
VTP a PI ¤eÏ

Datum realizace Záfií – fiíjen 2011
‰etfiení

ZpÛsob získání dat On-line forma dotazníkového ‰etfiení prostfiednictvím nástroje Google Docs

Celkem osloveno 29 subjektÛ, z toho se zúãastnilo 12, návratnost ãiní 41,4 %.

Zdroj: vlastní, 2011

Tab. 2: Expertní pohovory u manaÏerÛ podnikatelsk˘ch inkubátorÛ a âSÚ

Subjekt Datum realizace ZpÛsob získání dat

TIC âKD 2.9.2011 Osobní schÛzka

BIC PlzeÀ 1.7.2011 Osobní schÛzka

Inovacentrum âVUT 10.10.2011 Osobní schÛzka

JIC Brno 23.9.2011 Telefonick˘ rozhovor

TC Hradec Králové 13.9.2011 Osobní schÛzka

TIC Zlín 23.9.2011 Telefonick˘ rozhovor

VTP UP 22.9.2011 Telefonick˘ rozhovor

âSÚ 13.10.2011 Telefonick˘ rozhovor, 
17.10.2011 e-mailová komunikace
8.11.2011
9.11.2011

Zdroj: vlastní, 2011

Tab. 3: Cíle inkubátorÛ v ãesk˘ch podmínkách

Hodnocení (1 = velmi v˘znamné, 2 = v˘znamné, 3 = málo v˘znamné. 4 = nev˘znamné)

1 2 3 4 PrÛmûr

Podpofiit zaãínající malé a stfiední podnikatele 10 2 0 0 1,2

Pfiispût k tvorbû nov˘ch pracovních míst v regionu 5 6 1 0 1,7

Podpofiit minoritní skupiny (napfi. Ïeny podnikatelky) 0 2 5 5 3,3

Transfer technologií, komercializace know-how 
v˘zkumn˘ch a univerzitních center 6 6 0 0 1,5

Zv˘‰it konkurenceschopnost lokální ekonomiky 2 9 1 0 1,9

Navázat mezinárodní partnerství 1 9 2 0 2,1

Zv˘‰it informovanost vefiejnosti o podnikání 1 8 2 1 2,3

Zv˘‰it míru pfieÏití mal˘ch a stfiedních podnikÛ 3 8 1 0 1,8

Stimulace inovací, technologicky zamûfien˘ch aktivit 8 4 0 0 1,3
Zdroj: vlastní, 2011
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K doplnûní tûchto skuteãností je vhodné
uvést závûry plynoucí z expertních pohovorÛ.
Ve v‰ech pfiípadech bylo autorce potvrzeno, Ïe
jednotlivé cíle a koncept inkubátoru vypl˘vají
z regionální strategie a partnersk˘ch aktivit zakla-
datelÛ. Dotazované inkubátory byly pfiedev‰ím
zaloÏeny za úãelem stimulace MSP v regionu,
tvorby nov˘ch pracovních míst a rozvoje inovaã-
ních aktivit. Lze konstatovat, Ïe zji‰tûné v˘sledky
odpovídají základnímu konceptu a cílÛm inkubá-
toru, které vypl˘vají z jejich primární funkce uspo-
kojovat potfieby MSP a zvy‰ovat tak jejich konku-
renceschopnost. Management inkubátoru se
snaÏí naplÀovat svoji roli jakoÏto nástroje podpo-
ry podnikání v regionu, resp. v âR.

4.2 SluÏby inkubátoru
Základní pátefií kaÏdého inkubátoru je jeho pfií-
stup k nabízenému spektru sluÏeb. V rámci ex-
pertních pohovorÛ se v‰ichni dotazovaní mana-
Ïefii shodli, Ïe spoleãn˘m jmenovatelem jsou
vÏdy nabízené prostory, o které projevují klienti
stále nejvût‰í zájem. AÏ na druhé místo se fiadí
zájem o dal‰í nabízené sluÏby.

Na základû v˘zkumu autorky vyplynulo, Ïe
mezi jádro nabízen˘ch sluÏeb se fiadí pfiede-
v‰ím 4 skupiny sluÏeb. Jejich pofiadí (1 = nej-
ãastûj‰í v˘skyt) je uvedeno v obrázku níÏe
a srovnáno s v˘zkumem v EU [3]. Lze konsta-
tovat, Ïe základní koncept sluÏeb se aÏ na roz-
dílné pofiadí neli‰í.

Obr. 1: Nejãastûji nabízené sluÏby

Zdroj: vlastní, 2011 a [3]

âR

1. a 2. Finaãní poradenství,
pomoc pfii hledání vhodn˘ch

finanãních zdrojÛ

�

1. a 2. Pomoc pfii hledání
vhodn˘ch partnerÛ, potenciál-

ních klientÛ (networking)

�

3. Pomoc pfii definování
vhodného podnikatelského

modelu, plánu, fiízení podniku

�

4. Preinkubaãní 
a vzdûlávací sluÏby

EU

1. Finaãní poradenství,
pomoc pfii hledání vhodn˘ch

finanãních zdrojÛ

�

2. Preinkubaãní sluÏby

�

3. Pomoc pfii hledání 
vhodn˘ch partnerÛ, 
potenciálních klientÛ 

(networking)

�

4. Pomoc pfii defrinování
vhodného podnikatelského

modelu, páru, fiízení podniku

Dotazované inkubátory také uvádûly, o jaké
sluÏby projevují jejich klienti nejvût‰í zájem. Jak
jiÏ bylo uvedeno, spoleãn˘m jmenovatelem
jsou prostory, dal‰í 4 nejvíce vyuÏívané sluÏby
jsou finanãní poradenství, networking, marke-
tingové poradenství a pomoc pfii definování
podnikatelského modelu. Finanãní poradenství
je v rámci ãesk˘ch podmínek vût‰inou omeze-
no pouze na poradenství bez aktivní úãasti

inkubátoru na financování aktivit (aktivní úãast
je typická spí‰e pro inkubátory nacházející se
v západní Evropû nebo v USA). Naopak, za
nejménû vyuÏívané sluÏby oznaãili manaÏefii
oblast úãetního, daÀového poradenství a ochra-
ny du‰evního vlastnictví.

Na závûr je uvedeno srovnání spektra nabí-
zen˘ch sluÏeb v praxi ãesk˘ch inkubátorÛ
v porovnání s teoretickou rovinou potfieb MSP.
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V tomto pfiípadû se abstrahuje od nûkter˘ch
externích pfiíãin problematick˘ch oblastí MSP
jako je napfiíklad inflace nebo nepfiízniv˘ eko-
nomick˘ v˘voj. Jak je podle uvedeného srovná-
ní vidût, spektrum sluÏeb ãesk˘ch inkubátorÛ
odpovídá nejãastûj‰ím problémÛm MSP (pfiede-
v‰ím v oblasti interních pfiíãin). Lze tak konstatovat,

Ïe nabídka sluÏeb inkubátorÛ je správnû cílena
na podporu MSP a odstranûní jejich bariér. Na
základû takto zpracovan˘ch v˘sledkÛ a v kom-
binaci se zji‰tûn˘mi v˘stupy uveden˘mi ve 4.1
je moÏné potvrdit hypotézu H1: Koncept a cíle
podnikatelského inkubátoru odpovídají
potfiebám mal˘ch a stfiedních podnikatelÛ.

Tab. 4: Spektrum sluÏeb inkubátorÛ a problematické oblasti MSP

Spektrum sluÏeb Problematické oblasti

Finanãní poradenství, pomoc pfii hledání Omezen˘ pfiístup ke kapitálu, nedostatek 
vhodn˘ch finanãních zdrojÛ finanãních zdrojÛ, omezen˘ pfiístup 

k informacím

Pomoc pfii hledání vhodn˘ch partnerÛ, Obchodní vztahy, neznalost zákazníka
potenciálních klientÛ

Pomoc pfii definování vhodného podnikatelského Slab˘ podnikatelsk˘ koncept, obchodní 
modelu, plánu, fiízení podniku strategie, omezen˘ pfiístup k informacím

Vzdûlávací kurzy Nedostateãné zku‰enosti, znalosti, odborné 

Trénink podnikatelsk˘ch dovedností vzdûlání

Marketingové poradenství, prÛzkum trhu, Neznalost trhu, pfiehnaná optimistická 
prodejní aktivity pfiedstava o velikosti trhu, nedostateãná 

obchodní strategie

Právní poradenství Nedostatek zku‰eností, odborného vzdûlání

Úãetní poradenství

Ochrana du‰evního vlastnictví

Ostatní – napfi. odborné posudky, re‰er‰e, 
technologické poradenství

Zdroj: vlastní, 2011

4.3 Pravidelné hodnocení ãinnosti
inkubátoru a inkubovan˘ch klientÛ

Za aktuální téma souãasné doby a hlavnû
budoucích let fiadí autorka samotnou evaluaci
ãinnosti inkubátorÛ a jejich péãi a udrÏování
kontaktu se stávajícími, ale i minul˘mi klienty. 

Na základû provedeného v˘zkumu bylo
zji‰tûno, Ïe samotné inkubátory provádí v pra-
videln˘ch intervalech jisté hodnocení své ãin-
nosti (7 subjektÛ, 58 % zkoumaného vzorku),
hodnocení samotn˘ch inkubovan˘ch firem se
pravidelnû vûnuje jiÏ jen 50 % dotazovan˘ch
inkubátorÛ. Nejhor‰í statistika vychází u absol-
ventsk˘ch („graduates“) firem, se kter˘mi pravi-
delnû není v kontaktu ani jeden subjekt. Ze 42 %
se udrÏování kontaktu s absolventsk˘mi firmami
inkubátor jiÏ nevûnuje, nebo pouze na základû
urãit˘ch, specifick˘ch potfieb (33,3 %).

Pro hlub‰í zhodnocení souãasného stavu
v oblasti evaluace, je nutné znát, jaká kritéria
inkubátor nejãastûji sleduje. Zda vÛbec nûkteré
sleduje povinnû a povaÏuje za v˘znamné a jiné
sleduje pouze dobrovolnû napfiíklad na základû
vlastního hodnotícího systému. V˘zkum ukázal,
Ïe mezi nejbûÏnûj‰í kritéria patfií pfiedev‰ím
míra obsazenosti inkubátoru, dále sledování
finanãní v˘konnosti inkubátoru samotného,
poãet zamûstnancÛ v inkubovan˘ch firmách
a poãet vytvofien˘ch pracovních míst. Jde o nej-
bûÏnûj‰í a nejzákladnûj‰í ukazatele, které dle
názoru autorky musí bezpodmíneãnû kaÏd˘
inkubátor vykazovat (i pfiesto byl jiÏ v rámci
hodnocení urãit˘ problém získat napfiíklad vûro-
hodná data k vytvofien˘m pracovním místÛm).
Naopak, velice zaráÏející je, Ïe nûkteré inkubáto-
ry nesledují jiÏ ani údaje k obratu inkubovan˘ch
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firem, ani poãet „graduates“ firem a jejich pfieÏi-
tí na trhu. Podle evropsk˘ch v˘sledkÛ [3] pova-
Ïují inkubátory za nejvíce dva v˘znamné 

ukazatele pfiedev‰ím poãet vytvofien˘ch pra-
covních míst (25,4 %) a míru obsazenosti inku-
bátoru (18,8 %).

Obr. 2: Sledovaná kritéria

Zdroj: vlastní, 2011

Na základû v˘‰e uveden˘ch informací
a dal‰ích informací získan˘ch prostfiednictvím
provedeného dotazníkového ‰etfiení a expert-
ních pohovorÛ do‰la autorka k následujícím
v˘stupÛm a doporuãením t˘kající se evaluaã-
ních aktivit inkubátoru:
� Systém evaluace aktivit inkubátoru

a samotn˘ch klientÛ je slab˘.
� AÏ na v˘jimky se pohybují inkubátory v rámci

omezené metodologie, která je nejãastûji
zúÏena pouze na vykazování monitorova-
cích indikátorÛ (vykazování administrativních
dat) bez ‰ir‰ího a komplexnûj‰ího zábûru.

� Dosavadní systémy monitoringu klientÛ se
vûnují primárnû aktuálnû inkubovan˘m kli-
entÛm, velice malá pozornost je smûrována
k ex-klientÛm.

� Je nutné zv˘‰it aktivity v oblasti hodnocení
a udrÏování vztahÛ s absolventsk˘mi firma-
mi a vytvofiit si tak kvalitní databázi úpln˘ch
a pfiesn˘ch dat.

� Management dotazovan˘ch inkubátorÛ si
zaãíná uvûdomovat potfiebu vûnovat této
oblasti vût‰í pozornost. Jsou vidût první
snahy o zlep‰ení tohoto stavu (napfi. TIC

Zlín, TC Hradec Králové, VTP UP, JIC Brno,
Inovacentrum). Tyto snahy vychází i ze sílí-
cí tendence na zmûnu struktury financování
inkubátorÛ. Tím dochází k vût‰ímu tlak na
efektivitu ãinností inkubátoru (napfi. VTP
UP, TC Hradec Králové).

� Mûfiení pfiínosu inkubátoru pfiedstavuje kom-
plikovanou a komplexní záleÏitost. Kromû
kvantitativních dat, je tfieba vzít v úvahu kva-
litativní otázky, tj. otázku nemûfiiteln˘ch fak-
torÛ (napfi. navázaná spolupráce, pre-inku-
baãní ãinnosti – zmiÀuje TIC Zlín).

� Management inkubátoru ãasto zmiÀuje, Ïe
nemá v podstatû ani právo zatûÏovat své
klienty pravidelnou evaluací (TIC âKD, VTP
UP, BIC PlzeÀ).

� Tím, Ïe není ve vût‰inû pfiípadÛ udrÏován pra-
videln˘ kontakt s ex-klienty (nûkde i s klien-
ty), nejsou zji‰Èována vhodná, kvalitní a úplná
data. ZtûÏují se tak podmínky evidence stfied-
nûdobého a hlavnû dlouhodobého pfiínosu
inkubace. Tím nelze jednoznaãnû prokázat
efekt inkubátoru jakoÏto nástroje podpory
MSP v kontextu s udrÏitelností jeho dlouho-
dobého pfiínosu na inkubované subjekty.
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Dle v˘sledkÛ provedeného v˘zkumu lze tak
konstatovat, Ïe není moÏné potvrdit hypotézu
H3: Dopady pÛsobení podnikatelského inkubá-
toru na inkubované MSP jsou dlouhodobû udrÏi-
telné. Hypotéza H3 musí b˘t proto zamítnuta.

Pro zlep‰ení souãasného stavu v oblasti
monitoringu ãinnosti inkubátorÛ a jejich klientÛ
doporuãuje autorka následující postup:
� Stanovit vhodné metody monitoringu inku-

bátoru a jeho klientÛ vãetnû definování sle-
dovan˘ch kritérií. Není nutné vytváfiet ihned na
poãátku vlastní metodologii. Pro zaãlenûní
tûchto aktivit do bûÏné ãinnosti inkubátoru je
dobré zaãít s jednodu‰‰ími, ale osvûdãen˘mi

metodami. Napfiíklad v˘bûrem vhodn˘ch
metod uveden˘ch v práci [15].

� Podmínit participaci klientÛ na pravidelné
evaluaci v rámci stanoven˘ch inkubaãních
podmínek. Tím se zv˘‰í i dostupná datová
základna inkubátoru a bude moÏné pouÏít
pro evaluaci i statistické metody. 

� Stanovit jasnou v˘stupní (exit) strategii.
S v˘stupní strategií se tak urãí i zpÛsob, jak
zÛstat v kontaktu s absolventsk˘mi klienty. 

� Strategii propagovat a prokazovat její v˘-
sledky, coÏ mÛÏe vést ke zviditelnûní a vût‰í
prestiÏi inkubátoru. V˘sledky je vhodné zve-
fiejnit minimálnû ve v˘roãní zprávû inkubáto-
ru zpfiístupnûné na webov˘ch stránkách.

Obr. 3: Doporuãená metodologie

Základní metoda – metoda administrativních data

Data je potfieba rozdûlit dle jednotliv˘ch oblastí a sledovat je pravidelnû na základû stanoveného
ãasového období. Navrhované oblasti jsou následující:
– vykazovaná data k provozu inkubátoru – napfi. plocha inkubátoru, poãet zamûstnancÛ,

kvalifikace zamûstnancÛ, délka inkubace, míra obsazenosti, 
– vykazovaná data k poskytovan˘m sluÏbám – napfi. spektrum poskytovan˘ch sluÏeb, míra vyu-

Ïití poskytovan˘ch sluÏeb, poãet uskuteãnûn˘ch vzdûlávacích akcí, poãet poskytnut˘ch konzultací, 
– vykazovaná data k finanãní situaci inkubátoru – napfi. nákladová a v˘nosová struktura

instituce, pfiíjmové toky z hlediska pÛvodu zdroje, provozní, investiãní náklady, 
– vykazovaná data k v˘konÛm inkubátoru – indikátory se musí nastavit s ohledem na

respektování strategie a cílÛ inkubátoru a jeho zapojení v projektech; nejlépe vyuÏít nûkter˘ch
doporuãen˘ch indikátorÛ dle standardÛ Evropské komise [3]. 

DoplÀující metoda(y) 

Je vhodné urãit alespoÀ jednu metodu mûfiení mûkk˘ch faktorÛ (napfi. benchmarking, pohovor
s pfiíjemci, místní hodnocení). 

Implementace vytvofiené strategie 

Zhodnotit a stanovit toleranãní hranice pro vykazované tvrdé i mûkké faktory s ohledem na cíle,
strategii a zdroje financování inkubátoru. Provést kroky k zaji‰tûní nastavené metodologie (zmûna
inkubaãních podmínek, zaji‰tûní povinného reportování vybran˘ch ukazatelÛ klientÛ).

Pfiínos stanovené metodologie 

Zpûtná vazba umoÏní managementu inkubátoru identifikovat slabé a silné oblasti zavedené
metodologie, námûty pro inovaci sluÏeb apod.

Zdroj: vlastní, 2011
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Autorka navrhuje následující metodologii
(konkrétnû se vûnuje obr. 3):
� Na poãátku evaluaãních aktivit pracovat

s osvûdãen˘mi metodami a aÏ pozdûji vyvi-
nout pfiípadnû vlastní systém hodnocení. Je
vhodné kombinovat alespoÀ 2 metody
podle strategie a podmínek inkubátoru. 

� Základním jádrem vybran˘ch metod by
mûlo b˘t pouÏití administrativních dat, které
by se mûly zji‰Èovat v pravideln˘ch interva-
lech. Zji‰tûné informace je vhodné doplÀo-
vat informacemi získan˘ch prostfiednictvím
pravidelné zpûtné vazby formou metod jako
rozhovor se zainteresovan˘mi stranami,
prÛzkum mezi pfiíjemci. Dále provádût ben-
chmarkingové ‰etfiení (alespoÀ 1x za 2 ro-
ky), které mÛÏe vzít v potaz i otázku nemû-
fiiteln˘ch faktorÛ. V pfiípadû dostateãné
datové základy vyuÏít i statistické metody. 

� Pfiínos inkubátoru nelze vÏdy vyjádfiit kvan-
titativnû. Je nutné poãítat s fiadou nemûfii-
teln˘ch faktorÛ. Proto je dobré brát v úvahu
minimálnû otázku prestiÏe inkubátoru (sou-
visí pfiedev‰ím se znaãkou inkubované
nebo absolventské firmy – napfi. TIC Zlín
a Aukro), míru inovativního zamûfiení inku-
bátoru, kvalitu v˘zkumu, spolupráci na regi-
onální úrovni, dále povûdomí vefiejnosti –
laické i odborné – o dal‰ích úspû‰n˘ch akti-
vitách inkubátoru. Pro zhodnocení nemûfii-
teln˘ch pfiínosÛ lze pouÏít (kromû ben-
chmarkingové metody) multikriteriální ana-
l˘zu, pomocí které je moÏné pfiifiadit míru
váhy jednotliv˘m faktorÛm. 
Jedním ze zpÛsobÛ, jak také získávat infor-

mace o ekonomické aktivitû sv˘ch ex-klientÛ
(a tím i moÏnost mûfiit míru pfieÏití dan˘ch sub-
jektÛ), je udrÏovat pravideln˘ kontakt s âSÚ.
Autorka provedla expertní pohovor s kontaktní
osobou z plzeÀské poboãky âSÚ. Snahou
autorky bylo zjistit, zda âSÚ monitoruje údaje,
které mÛÏe management inkubátoru vyuÏít 
ke sledování ekonomické aktivity sv˘ch ex-klien-
tÛ. Pro inkubátor by bylo v˘hodné spolupraco-
vat s âSÚ. âSÚ mÛÏe poskytovat (vût‰inou
bezplatnû, v pfiípadû nûkter˘ch speciálních dat 
za úplatu) soubor dat za ekonomicky aktivní
a zaniklé subjekty. V souboru nejsou speciálnû
rozli‰ovány MSP, ty lze identifikovat podle kate-
gorie poãtu zamûstnancÛ (kategorie obratÛ
a roãních sum se nevykazují). Mezi dal‰í vyka-
zovaná data ke kaÏdému ekonomickému sub-
jektu patfií IâO, datum vzniku, zániku, právní

forma subjektu, odvûtví (to se vykazuje jen
u aktivních subjektÛ, u zanikl˘ch jiÏ ne), okres,
obec, konkrétní název firmy a dal‰í adresné
údaje k firmû. Reálnû tedy z tûchto údajÛ mÛÏe
inkubátor zjistit, zda jejich konkrétní ex-klient je
stále ekonomicky aktivní ãi nikoliv. Inkubátor
mÛÏe snadno zakomponovat získaná data
v rámci stanovené strategie monitoringu, a tak
relativnû jednodu‰e prokázat svÛj pfiínos na
pfieÏití inkubovaného firmy ze stfiednûdobého
aÏ dlouhodobého hlediska.

5. Empirick˘ v˘zkum u klientÛ
podnikatelsk˘ch inkubátorÛ

Úãelem v˘zkumu bylo vûrohodnû podat pohled
na zku‰enosti pfiíjemcÛ podpory sluÏeb inkubá-
toru. V˘zkum byl postaven na kvantitativním
zpracování dat formou dotazníkového ‰etfiení
rozeslaného mezi aktuálnû inkubované, ale
i absolventské firmy. StûÏejní pro v˘zkum bylo
zji‰tûní, do jaké míry byla pro subjekt v˘znam-
ná podpora inkubátoru a zda byly naplnûny
oãekávané pfiínosy.

Za první zji‰tûn˘ pozitivní efekt povaÏuje
autorka získané údaje k základním otázkám
v˘konu spoleãnosti, a to k rÛstu poãtu zamûst-
nancÛ a v˘‰e obratu. Celkem 15 subjektÛ
udalo, Ïe bûhem svého pobytu zvy‰ují (nebo
zvy‰ovaly) poãet sv˘ch zamûstnancÛ. 19 sub-
jektÛ dále udalo, Ïe zvy‰uje (ãi zvy‰ovalo) svÛj
obrat. BohuÏel, nebylo moÏné urãit prÛmûrn˘
roãní rÛst poãtu zamûstnancÛ a roãní rÛst obra-
tu. Dotazované spoleãnosti buì tyto údaje
nebyly schopny spolehlivû dodat, nebo je nevy-
plnily. Zji‰tûné v˘sledky opût odpovídají evrop-
skému standardu, dle [3] 48,7 % dotazovaného
vzorku nebylo schopno udat roãní rÛst obrat.
Pokud by se ov‰em abstrahovalo od této sku-
teãnosti, vypl˘vá ze zji‰tûn˘ch faktÛ pfievaÏující
pozitivní efekt (více jak 50procentní) na rÛst
poãtu zamûstnancÛ a obratu díky zasídlení
firem v inkubátorech.

5.1 Vstup do inkubátoru
a vyuÏívané sluÏby

Klient se rozhoduje pro vstup do inkubátoru
vÏdy z nûkolika dÛvodÛ. Tabulka ã. 6 pfiedsta-
vuje nejbûÏnûj‰í dÛvody vstupu klienta do inku-
bátoru a jednotlivé váhy, které dotazovan˘ vzo-
rek pfiifiadil kaÏdé oblasti. Potvrzují se v˘sledky
‰etfiení u managementu inkubátoru (jak dle
ãeského vzorku, tak dle údajÛ [3]). Stále nej-
vût‰í váha v rozhodování klienta je pfiifiazována
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lokalitû, moÏnosti nájmu prostor a sluÏeb s ním
spojen˘ch, dále image inkubátoru a aÏ poté
následují dal‰í sluÏby inkubátoru. Ve zkoumaném

vzorku bylo zafiazeno nûkolik typÛ inkubátorÛ,
proto lze zkonstatovat, Ïe typ inkubátoru nehra-
je v tomto hodnocení v˘znamnou roli.

Tab. 5: Dotazníkové ‰etfiení u klientÛ podnikatelsk˘ch inkubátorÛ

Datum realizace ‰etfiení ¤íjen 2011

ZpÛsob získání dat On-line forma dotazníkového ‰etfiení prostfiednictvím 
nástroje Google Docs

Velikost dotazovan˘ch firem 23 subjektÛ (82,1 %) do 10 zamûstnancÛ
s ohledem na poãet zamûstnancÛ 4 subjekty (14,3 %) do 50 zamûstnancÛ

1 subjekt (3,6 %) do 250 zamûstnancÛ

Typ firmy Pfii vstupu do inkubátoru statut zaãínajícího MSP

Oblast podnikání PfievaÏuje oblast informaãních technologií (35,7 %), 
následováno oblastí marketingu (10,7 %) a dal‰ími 
oblastmi, pfiedev‰ím technického smûru (automotive, 
elektrotechnika, energetika, strojírenství)

Forma podnikání 89,3 % (tj. 25 subjektÛ) právnické osoby (23 subjektÛ s.r.o., 
2 subjekty a.s.), 10,7 % (3 subjekty) fyzické osoby

PrÛmûrná délka pobytu Momentálnû inkubované firmy – 3,9 let
dotazovan˘ch firem v inkubátoru Absolventské firmy – 2,8 let (modus 3 roky)

Celkem osloveno 78 subjektÛ, z toho se zúãastnilo 28, návratnost ãiní 35,9 %.
Ze zúãastnûn˘ch subjektÛ se jednalo o 23 aktuálnû inkubovan˘ch firem 

a 5 absolventsk˘ch firem.

Zdroj: vlastní, 2011

Tab. 6: 
V˘znam jednotliv˘ch faktorÛ v procesu rozhodování klienta 
pro vstup do inkubátoru

Hodnocení (1 = velmi v˘znamné, 2 = v˘znamné, 3 = málo v˘znamné, 4 = nev˘znamné

1 2 3 4 PrÛmûr

Zv˘hodnûné nájemné za prostory 11 10 3 1 1,8

Dal‰í sluÏby provozu – spoleãné prostory, 
sluÏby recepce, sekretáfiky 10 8 7 0 1,9

MoÏnost vyuÏít po‰tovní adresy inkubátoru 5 6 5 7 2,6

Telefon, kopírovací sluÏby, internetové pfiipojení 4 4 13 2 2,6

Vzdûlávací, tréninkové kurzy 2 5 9 7 2,9

Právní, úãetní poradenství 0 7 4 12 3,2

Marketingové poradenství 2 7 2 11 3,0

Finanãní poradenství, pomoc s hledáním vhodn˘ch 
finanãních zdrojÛ 1 4 6 12 3,3

Pomoc pfii definování vhodného podnikatelského 
modelu 3 3 3 14 3,2

Vhodná lokalita inkubátoru 13 8 3 1 1,7

Image inkubátoru 5 6 7 4 2,5

Blízkost vysoké ‰koly ãi v˘zkumného pracovi‰tû 5 3 6 10 2,9

Kontakty na potenciální klienty 4 7 4 9 2,8

Zdroj: vlastní, 2011
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Je zajímavé porovnat v˘sledky ‰etfiení
u provozovatelÛ inkubátorÛ a klientÛ inkubátorÛ
v oblasti sluÏeb inkubátorÛ. Na obrázku ã. 4
jsou srovnány ãtyfii sluÏby, oznaãené klienty
nejvût‰í vahou, a ãtyfii sluÏby, které tvofií jádro
nabízen˘ch sluÏeb u inkubátorÛ v âR (1. místo

– sluÏba s pfiifiazenou nejvût‰í váhou od klien-
ta; nejãastûj‰í v˘skyt sluÏeb v pfiípadû hodno-
cení inkubátorÛ). Je vidût pozitivní shoda 3 ze 4
sluÏeb, tudíÏ lze konstatovat, Ïe cílení inkubá-
torÛ na urãité sluÏby se shodují s potfiebami
inkubovan˘ch klientÛ.

Obr. 4: Srovnání zji‰tûn˘ch v˘sledkÛ u sluÏeb

Klienti 1. místo Inkubátory

Pomoc pfii hledání vhodn˘ch partnerÛ, Finanãní poradenství, pomoc pfii hledání 
klientÛ vhodn˘ch zdrojÛ

2. místo

Vzdûlávací, tréninkové sluÏby Pomoc pfii hledání vhodn˘ch partnerÛ, klientÛ

3. místo

Marketingové poradenství Pomoc pfii definování vhodného
podnikatelského modelu

4. místo

Pomoc pfii definování vhodného Vzdûlávací a dal‰í preinkubaãní sluÏby
podnikatelského modelu

Zdroj: vlastní, 2011

Dal‰í pozitivní v˘sledek prokázali klienti
v hodnocení vstupní politiky inkubátorÛ. 23 sub-
jektÛ (82,1 %) hodnotilo vstupní kritéria jako pfii-
mûfiená a vhodná. 5 subjektÛ (17,9 %) nedoká-
zalo zpûtnû tato kritéria zhodnotit. Vzhledem
k tomu, Ïe ani jeden z dotazovan˘ch neoznaãil
Ïádné kritérium za problematické splnit, je
moÏné zkonstatovat, Ïe vstupní politika inkubá-
torÛ je nastavena v souladu s reáln˘mi poÏadav-
ky, které jsou zájemci o inkubaci schopni splnit.

Zaãínající MSP vyuÏívají zastfie‰ení inkubá-
torem také z dÛvodu moÏnosti uspofiit náklady
na provozu v prvních letech Ïivotního cyklu
firmy. S cenovou politikou provozních sluÏeb
i profesionálních bylo spokojeno 27 subjektÛ,
pouze 1 subjekt nespokojen. I v tomto ohledu
plní inkubátor oãekávan˘ pfiínos pro dotazova-
nou skupinu MSP.

Pro potvrzení v˘‰e uvedeného tvrzení je moÏné
je‰tû shrnout, jak reagovali klienti na pfiím˘
dotaz, zda odpovídají aktivity inkubátoru jejich
potfiebám. Celkem 26 subjektÛm (92,9 %) vyho-
vují aktivity inkubátoru a odpovídají jejich potfie-
bám. Pouze 2 subjekty (7,1 %) by potfiebovaly
vût‰í pomoc inkubátoru v oblasti obchodní stra-
tegie a v nûkter˘ch oblastech (vzdûlávání,
poradenství) více profesionalizovan˘ pfiístup. 

V ‰etfiení bylo také potvrzeno, Ïe aktivity inku-
bátoru skuteãnû ulehãují start podnikatelsk˘ch
aktivit MSP (souhlasí v‰echny zkoumané subjek-
ty). ZároveÀ se dotazované subjekty snaÏily
kvantifikovat v˘znam podpory s ohledem na
dal‰í rozvoj jejich podnikatelské ãinnosti. Tato
sekce byla srovnána s dostupn˘mi v˘sledky
v˘zkumu [3] a je uvedena v tabulce ã. 7. Jak se
ukazuje, subjekty hodnotí v˘znam podpory pro
rozvoj spoleãnosti jako velice v˘znamn˘.
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V˘stupy ‰etfiení se také zamûfiily na obecné
shrnutí nejvût‰ího pfiínosu inkubace pro klienty.
Bylo dosaÏeno zajímav˘ch v˘sledkÛ. V‰echny
subjekty si uvûdomují kladn˘ pfiínos svého
umístûní v inkubátoru. PfiibliÏnû polovina res-
pondentÛ ocenila za nejvût‰í pfiínos kvalitní pro-
story, zázemí za niÏ‰í cenu. Druhá polovina se
vyjádfiila nejen ve smyslu dobrého zázemí, ale
obecnû celkové moÏnosti vyuÏít profesionálních
sluÏeb s pfievaÏujícím v˘znamem pro moÏnost
navázání nov˘ch kontaktÛ ke klientÛm nebo

partnerÛm. Tento fakt hodnotí autorka velice
pozitivnû. Pfiedpokládá, Ïe se jedná o poãáteã-
ní tendenci chápat inkubátor jako komplexní
subjekt se ‰irok˘m spektrem sluÏeb nikoliv jen
s cenovû v˘hodn˘mi prostory. ZároveÀ se jedná
o jasn˘ signál pro management inkubátorÛ, kam
v následujících letech napnout svoji zv˘‰enou
pozornost. V˘znam oblasti networkingu proka-
zuje i obrázek ã. 5, kter˘ shrnuje vliv usídlení
pro inkubované MSP na vybrané oblasti (ãím
dále od stfiedu, tím kladnûj‰í hodnocení vlivu).

Tab. 7: V˘znam podpory inkubátoru

Napomohly sluÏby inkubátoru k snadnûj‰ímu 19 subjektÛ (67,9 %) odpovûì urãitû ano
startu podnikatelsk˘ch aktivit? 9 subjektÛ (32,1 %) odpovûì spí‰e ano

V˘znam podpory inkubátoru s ohledem Kritická (14,29 % v âR, 22,5 % v EU)
na dal‰í rozvoj podnikatelské ãinnost V˘znamná (53,57 % v âR, 60,6 % v EU)

Nepfiíli‰ v˘znamná (32,14 % v âR, 16,9 % v EU)

Zdroj: vlastní, 2011 a [3]

Obr. 5: Vliv usídlení MSP v inkubátoru na vybrané oblasti

Zdroj: vlastní, 2011

Na základû zji‰tûn˘ch v˘sledkÛ lze konsta-
tovat, Ïe nabízené sluÏby inkubátoru jsou pro
jejich uÏivatele pfiínosné. Je moÏné potvrdit

hypotézu H2: Nabízené sluÏby podnikatel-
ského inkubátoru jsou pfiínosné pro malé
a stfiední podnikatele.
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Závûr

Byla potvrzena relativní „mladost“ konceptu
inkubace v ãesk˘ch podmínkách, která na sebe
váÏe nûkolik specifik. Jde pfiedev‰ím o kompli-
kované hodnocení vybran˘ch aspektÛ inkuba-
ce, nejednotnû pouÏívanou terminologii, a tím
i roztfií‰tûnost konceptÛ inkubátoru. V nepo-
slední fiadû aktuálnost tématu zatûÏuje ãasovû
management inkubátoru, kter˘ není v nûkte-
r˘ch pfiípadech schopen rychle a dostateãnû
reagovat na dotazy.

StûÏejní roli v provedeném v˘zkumu hraje
otázka jednotliv˘ch cílÛ inkubátorÛ a v˘znamu,
kter˘ se jim pfiikládá, v kombinaci s dÛrazem,
kter˘ je kladen na poskytované sluÏby. Dle pro-
vedeného v˘zkumu bylo konstatováno, Ïe zji‰-
tûné v˘sledky odpovídají základnímu konceptu
a cílÛm inkubátorÛ vypl˘vající z jejich primární
funkce uspokojovat potfieby MSP. Stejnû tak pfii
pohledu na stûÏejní jádro nabízen˘ch sluÏeb je
moÏné zhodnotit, Ïe spektrum sluÏeb ãesk˘ch
inkubátorÛ odpovídá nejãastûj‰ím problémÛm
MSP. Nabídka sluÏeb, a tím i cíle inkubátorÛ,
jsou správnû cíleny na podporu MSP a odstra-
nûní jejich bariér. Management inkubátorÛ se
snaÏí naplÀovat svoji roli jakoÏto nástroje pod-
pory malého a stfiedního podnikání. Na základû
takto zpracovan˘ch v˘sledkÛ bylo moÏné potvr-
dit hypotézu H1.

V˘znamná ãást pfiíspûvku je zamûfiena na
evaluaci ãinnosti inkubátorÛ a udrÏování pravi-
delného kontaktu se stávajícími i minul˘mi kli-
enty. Byly uãinûny závûry, Ïe systém evaluace
aktivit inkubátorÛ a samotn˘ch klientÛ je slab˘.
AÏ na v˘jimky se pohybují inkubátory v rámci
omezené metodologie evaluace bez ‰ir‰ího
a komplexnûj‰ího zábûru. Jsou ztíÏeny podmín-
ky evidence stfiednûdobého a dlouhodobého
pfiínosu inkubace. Tím nelze jednoznaãnû pro-
kázat efekt inkubátoru jakoÏto nástroje podpo-
ry MSP v kontextu s udrÏitelností jeho dlouho-
dobého pfiínosu na inkubované subjekty. Na
základû takto zpracovan˘ch v˘sledkÛ není
moÏné potvrdit hypotézu H3, hypotéza H3 byla
zamítnuta.

Druhá ãást empirického v˘zkumu se vûnu-
je názoru samotn˘ch klientÛ inkubátorÛ. Byl po-
tvrzen pfievaÏující pozitivní efekt zasídlení inku-
bovan˘ch firem na základní vykazované ukaza-
tele rÛstu poãtu zamûstnancÛ a obratu. Záro-
veÀ klienti identifikovali hlavní dÛvody jejich
vstupu do inkubátoru, které potvrdily správnû

cílené aktivity managementu inkubátoru na
poskytované sluÏby a celkov˘ koncept. Bylo
prokázáno, Ïe klienti inkubátorÛ shledávají
sluÏby inkubátoru za uÏiteãné a pfiínosné a jsou
spokojeni s cenovou politikou sluÏeb. Prostfiedí
inkubátoru chápou jako skuteãné ulehãení star-
tu sv˘ch podnikatelsk˘ch aktivit a jako v˘znam-
nou podporu pro rozvoj sv˘ch dal‰ích ãinností.
Díky takto získan˘m v˘sledkÛ bylo umoÏnûno
potvrdit hypotézu H2.

Obecnû lze shrnout, Ïe úroveÀ inkubátorÛ
v âR je v dobrém stavu, zkoumané inkubátory
plní svoji funkci. Pfiesto by bylo vhodné pro zprÛ-
hlednûní situace na poli inkubace sestavit
dostupn˘ seznam subjektÛ vûnující se inkubaci
v âR (dostupné seznamy nejsou kompletní) vãet-
nû pfiehledu poskytovan˘ch sluÏeb. Podle zji‰tû-
n˘ch poznatkÛ je moÏné upozornit na nûkolik
zásadních oblastí, na které by se v budoucnu mûl
management podnikatelsk˘ch inkubátorÛ v kon-
textu s jeho pfiínosem pro MSP zamûfiit:
� Pomoc pfii navázání kontaktÛ s klienty, part-

nery (networking) – byl potvrzen rostoucí
v˘znam networkingu pro klienty inkubátoru.
Autorka doporuãuje zv˘‰it pozornost v této
oblasti, organizovat pravidelné setkání kli-
entÛ s regionálními podnikatelsk˘mi subjek-
ty a institucemi (napfi. v USA se tyto pravi-
delná setkání oznaãují jako tzv. Brown Bag
Lunch Program), dále vytvofiit uÏivatelsky
snadnou a pfiístupnou databázi kontaktÛ
(napfi. aktivita Tagusparku v Portugalsku,
nebo systém Growlink ve ·védsku), vytvo-
fiit a udrÏovat „alumni“ centrum pro udrÏo-
vání kontaktu s absolventsk˘mi klienty
(souãást vhodnû stanovené exit strategie). 

� Evaluace – monitoring v˘konu inkubátoru
a jeho klientÛ je obecnû slab˘ a aÏ na
v˘jimky dosud koncipován ve velice ome-
zeném rozsahu. Do budoucna je nutné, aby
si inkubátory uvûdomily, Ïe bez kvalitnû
zpracované metodologie nebudou moci
vykazovat skuteãnû dosaÏené v˘sledky
a prokazovat tak svÛj pfiínos pro MSP.

� Image a prestiÏ inkubátoru – je nutné sna-
Ïit se systematicky zvy‰ovat image a pres-
tiÏ inkubátoru prostfiednictvím dostateãné
propagace dosaÏen˘ch v˘sledkÛ nejen
v oblasti inkubace klientÛ, ale i ostatních
aktivit. Proto by inkubátory mûly zvefiejÀo-
vat dosaÏené v˘sledky ve v˘roãních zprá-
vách na webov˘ch stránkách a uvûdomit si
v˘znam propagace word of mouth.
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� Rozvoj poskytování finanãních prostfiedkÛ –
inkubátory v ãeském prostfiedí jsou aÏ na
v˘jimky (pfiedev‰ím JIC Brno) omezeny
spí‰e na poskytování pomoci pfii hledání
vhodn˘ch finanãních zdrojÛ, neÏ na samot-
nou participaci na financování (napfi. for-
mou mikropÛjãek, seed fondÛ apod). Tento
fakt je dán omezen˘mi finanãními moÏnost-
mi inkubátorÛ. Do budoucna je v‰ak nutné
zamyslet se nad vhodn˘mi zpÛsoby finanã-
ní zainteresovanosti napfiíklad po vzoru
zahraniãní praxe (napfi. aktivita Centre for
Advanced Technology v Dánsku).

� Specifická doporuãení
– Zamûstnat více osob v managementu in-

kubátoru s podnikatelsk˘mi zku‰enostmi.

– Podporovat aktivity inkubátoru v univer-
zitním prostfiedí (tím se bude podporo-
vat vût‰í rozvoj preinkubaãních aktivit).

Na závûr lze graficky shrnout souãasn˘
stav inkubátorÛ v âR a nastínit, jak by se pomo-
cí uveden˘ch opatfiení mohly ve svém v˘voji
je‰tû dále posunout. âeské inkubátory se pro-
kazují relativnû aktivním pfiístupem k podpofie
subjektÛ MSP. Pfii plnûní v˘‰e uveden˘ch dopo-
ruãení by ov‰em mohly zv˘‰it nabízen˘ stan-
dard sluÏeb, reagovat aktivnû na souãasné
potfieby zaãínajících MSP a je‰tû více tak pod-
pofiit jejich rozvoj. Tím se mohou ãeské inkubá-
tory pfiiblíÏit svojí úrovní aktivit zahraniãním
inkubátorÛm s del‰í tradicí inkubace.

Obr. 6: Souãasná pozice ãesk˘ch inkubátorÛ

Zdroj: vlastní a [4]
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Abstract

BUSINESS INCUBATOR AS A TOOL OF SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM
SIZE ENTERPRISES

Petra Tau‰l Procházková

The paper focuses on the problem of business incubator as a tool of support of small and medium
size enterprises. Small and medium size entrepreneurs represent a very important group of
business subjects in the world economy which fights a number of issues. Most of these problematic
factors can be eliminated or lowered by a suitably chosen tool of support of business activities. The
author focuses on a specific tool of support, which includes an array of business support resources
and services at once, the phenomenon of the business incubator. This form of support of business
carries a complex set of services which are available to companies at an early stage of
development, from their starting activities. The goal of the paper is to evaluate the effect of the
business incubator as a tool of business support for small and medium size enterprises.

A theoretical research is dedicated to identification of key processes and goals and is followed
by a practical research which looks into detailed identification of key processes in concrete subjects
of business incubation in the form of surveys given to crucial representatives of business
incubation, to the managements of chosen business incubators and to their clients. The outcomes
of the thesis are suitably completed by interviews with selected experts in the field of business
incubation. Apart from quantitative data, also qualitative data are brought into the thesis by chosen
methods. In conclusion of the thesis, the results are discussed in the context with criteria of
relevance, efficiency and sustainability immediately related to procedural issues of researched
subject. The paper reflects current state in conditions of the field of business incubation in the
Czech Republic, points out certain key areas to which attention must be given and it allows giving
recommendations to improve the current situation.

Key Words: Incubator, incubation, entrepreneurship, small and medium enterprises,
entrepreneurship support, starting businesses, clients, graduates.
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