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Abstrakt 

 

Podniky, ať už spadají do kategorie malých, středních anebo velkých podniků, se nacházejí 

v prostředí, které v současnosti představuje silnou tržní konkurenci. Uspět v těchto 

podmínkách není rozhodně jednoduché. Proto je pro každý podnik rozhodující, jakým 

způsobem dokáže pracovat s podnikatelskou příležitostí, do jaké míry umí využít a rozvinout 

svůj potenciál a jak efektivně umí využít své zdroje, které má k dispozici. Vzhledem k faktu, že 

současná společnost staví především na znalostech a jejich uplatnění, se do popředí dostává 

vzájemný vztah mezi tvorbou inovací a vývojem podnikání. Článek je zaměřen na 

problematiku inovací a jejich komerčního zhodnocení ve vazbě na rozvoj malého a středního 

podnikání.      

 

Abstract 

 

Businesses, whether they are small, medium or large enterprises, located in the environment 

which currently represents a strong market competition. To succeed in these conditions is 

certainly not easy. Therefore, it is crucial for every business, how it can work with business 

opportunities, to what extent can utilize and develop their potential and how effectively can 

use its resources at its disposal. Due to the fact that contemporary society is mainly based on 

knowledge and their application comes to the foreground the relationship between innovation 

creation and development of the business. The article is focused on innovation and 

commercial evaluation in relation to the development of small and medium-sized enterprises. 
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Úvod 

 

V teoretické rovině existuje přetlak článků, příspěvků a dalších materiálů, které se věnují 

problematice inovací, inovačnímu podnikání apod. Rovněž ve slovníku politiků a úředníků 

z různých institucí je slovo „inovace“ frekventované. Realita je však rozporuplná. Zvláště 

bychom si měli upřímně zodpovědět, jak konvergují, resp. nekonvergují inovační aktivity 

v ČR s rozvojem malého a středního podnikání. Ambicí tohoto příspěvku je předložit čtenáři 

závěry analýz některých rozporuplných poznatků a následně naznačit náměty nejen k 

zamyšlení, ale také k zodpovědnému pohledu na problematiku tvorby inovací a rozvoje 

malého a středního podnikání v České republice. Autoři prezentují poznatky z interního 

aplikovaného výzkumu VŠP v Ostravě.  

 

 

1 Inovační podnikání 

 

Inovace jsou považovány za klíčový faktor, který zásadním způsobem ovlivňuje 

konkurenceschopnost jak podniků, tak i států či jejich regionů. Známý profesor z Fordham 

University Milan Zelený definoval inovace následovně: „Inovace jsou taková kvantitativní či 

kvalitativní zlepšení produktu, procesu nebo podnikatelského modelu, která významně 

přidávají hodnotu zákazníkovi, podniku, v ideálním případě oběma stranám současně. Pokud 

se přidaná hodnota realizuje až při transakci v rámci trhu, inovace sama tedy vzniká na trhu ve 

chvíli prodeje. Vlastně ji realizuje zákazník. Proto se inovace zásadně liší od invence, 

vynálezu, patentu nebo zlepšovacího návrhu – ty mohou zůstat nerealizované, v trezoru, 

skladě, v papírech, na patentovém úřadě.“ (Košturiak,Chaľ, 2008) 

 

Současná společnost představuje společnost znalostní, v rámci které se do popředí dostávají 

otázky vědeckotechnické, ekologické, globalizační či informační. Pro podniky je proto 

nezbytné, ve snaze odolat tlaku konkurence a uspět na trhu, věnovat velkou pozornost 

inovačnímu podnikání, které je prezentováno jako „soubor podnikatelských aktivit 

specializujících se na soustavnou realizaci inovace“ (Zamarský, 2007).  

 

Podstatou inovačního podnikání je transformace získaných vědeckovýzkumných poznatků 

pomocí praktických zkušeností managementu do reálné podoby ve všech podnikových 

disciplínách za účelem dosažení vyššího efektu, než je doposud dosahován. Získání tohoto 

efektu je pak podmíněno „vyšší kvalitou výrobků, jejichž cena je přijatelnější než nabízí 

konkurence.“ (Švejda, 2007).  

 



Komplexnější přístup je možné identifikovat v definici dle Národní inovační strategie ČR, kde 

je inovační podnikání specifikováno jako „soubor podnikatelských aktivit specializujících se 

na soustavnou realizaci inovací; firmy a subjekty se zabývají inovačními aktivitami v širokém 

slova smyslu (včetně hraničních oblastí jako jsou výzkum a vývoj, nové technologie a 

materiály, rozvoj lidských zdrojů, průzkum a rozvoj trhu, inovační marketing)“.  

 

Definice dle Pitra (Pitra, 2006) doplňuje, že inovační podnikání je mimo jiné. „účelným 

projevem podnikatelského myšlení vedení podniku“, přičemž „mají-li být inovační aktivity 

organizace úspěšné, musí se její manažeři seznámit s tím, jak vhodně uplatnit tři základní 

principy podnikatelského myšlení: strategické pojetí, systémový přístup a finanční 

rozhodování.“ Má-li být inovační podnikání úspěšné, je potřebné inovace zahrnout do všech 

podnikových aktivit.  

 

Nutno zdůraznit, že pohledů na inovační podnikání a pojetí inovací v hospodářských 

politikách států je celá řada (lze se odvolat např. na úsilí OECD, EU apod. systematicky 

přispět k rozvoji inovačního podnikání a k urychlení inovačních procesů v praxi). Autoři 

příspěvku však neopomíjejí ani některé starší koncepty rozvíjené v ČR, resp. Československu, 

opírající se o teorii F. Valenty, které obohacují možnosti zkoumání konkurenčního potenciálu 

podniků. (Mikoláš, 2011) 

 

 

2 Inovační systémy 

 

Již více jak dvě desetiletí se v odborné literatuře věnované inovacím prosazuje a diskutuje 

systémový přístup k inovacím. Tento přístup vychází z poznání, že v globální a na znalostech 

založené společnosti inovace nevznikají izolovaně a v důsledku lineárně provázaných aktivit 

v cyklu výzkum – vývoj – výroba – užití, ale jsou výsledkem interaktivních procesů učení a 

předávání znalostí mezi různými účastníky procesu vytváření, distribuce a využívání znalostí. 

 

Základním prvkem strategického přístupu k inovacím je provázání všech pilířů znalostního 

trojúhelníku, tj. rozvoje lidských zdrojů, tvorby znalostí a inovačních aktivit. (MŠMT ČR, 

2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 1 Schéma inovačního systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  (MŠMT ČR, 2011) 

 

Systémy inovací byly definovány na různých úrovních, a to: 

 jako národní a nadnárodní systémy inovací,  

 jako regionální a lokální systémy inovací,  

 jako sektorové a technologické systémy inovací apod. (Skokan, 2010)  

Jednotlivé úrovně systémů inovací znázorňuje schéma na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Úrovně inovačních systémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Skokan, 2010) 
 



Ve své práci Skokan (2010) také uvádí, že první studie, které řeší problematiku lokálních a 

především regionálních systémů inovací (RIS) se objevily v 90. letech minulého století a to 

v okamžiku, kdy se postupně začala dle (Asheim, Cooke, Martin, 2006) přijímat teze, že v 

globální ekonomice jsou právě regiony hlavními motory rozvoje a globalizace zvyšuje úroveň 

regionální a lokální specializace. V odborné literatuře jsou obvykle uváděny dva hlavní 

subsystémy začleněné do regionálního sociálně ekonomického a kulturního prostředí. Tyto 

subsystémy RSI vytváří a odpovídají nabídkové a poptávkové straně RSI.   

 

Jde o subsystém, který:   

a) generuje a šíří znalosti,  

b) znalosti využívá a aplikuje. 

 

První subsystém je tvořen institucionálními zdroji pro tvorbu a distribuci znalostí, vzdělávání 

a přípravu kvalifikované pracovní síly.  Jeho obsah tvoří veřejné výzkumné organizace, 

organizace podporující transfer technologií a šíření inovací (inovační centra) a vzdělávací 

instituce (střední a vysoké školy).  

 

Druhý subsystém představuje stranu poptávky, to znamená, že se jedná o podniky a 

organizace, které vytvářejí inovované produkty a procesy. Rovněž jsou do subsystému 

zahrnuti klienti, dodavatelé, kooperační partneři a také klastry umístěné v regionu. (Skokan, 

2010) 

 

Ze stručné charakteristiky inovačního systému v ČR bychom mohli předpokládat, že inovační 

podnikání je v naší zemi v dobré kondici. Realita je poněkud vzdálená od teoretických úvah a 

nezbytné na stěžejní úzká místa především u malého a středního podnikání upozornit. 

 

 

3 Metodika  

 

V kontextu se závěrem předchozí kapitoly nutno průkazně předložit argumenty, proč situace 

v malém a středním podnikání, resp. inovačním podnikání malých a středních podniků je 

značně problematická. 

 

Prezentované poznatky se opírají o výzkum, který byl zpracován na elementárních 

metodických principech. Východiskem pro obsahové a sekundární analýzy byl sběr informací 

a statistických dat ze sekundárních zdrojů. Následnou komparací získaných údajů byly 

dosaženy nové poznatky, které byly verifikovány s publikacemi autorit v oboru. Nutno 

konstatovat, že prezentované výsledky upozorňují na některé jevy v dostupné literatuře 

opomíjené. Přičemž jde o odhalení alarmujících disparit a disharmonií.  

 

 

4 Výsledky výzkumu 

 

V roce 2012 vytvořily malé a střední podniky výkony ve výši 4 075 345 mil. Kč., oproti roku 

2011 došlo ke snížení o 76 037 mil. Kč. Podíl malých a středních podniků na celkových 



výkonech v roce 2012 dosáhl 48,33 %, což oproti roku 2011 představuje pokles o 1,33 %. 

(MPO, 2013) Z obrázku 3 je zřejmý vývojový trend počtu aktivních malých a středních 

podniků za období 2008 až 2012 (to znamená, za posledních pět let). 

 

Obrázek 3 Vývoj aktivních malých a středních podniků v letech 2008 - 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2013 [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a 

obchodu © 2005. [cit. 25. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/ 

 

 

Podíl malých a středních podniků (údaj vychází z definice MSP užívané Českým 

statistickým úřadem) na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2012 byl 

99,86 %. (MPO, 2013) 

 

V následujících tabulkách se soustředíme na analýzy postavení a role malého a středního 

podnikání ve výzkumu, vývoji a inovačním podnikání. Velmi inspirativní je analýza vývoje 

počtu zaměstnanců a výdajů na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru v období 2008 – 

2011. 
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Tabulka 1 Počet zaměstnanců a výdaje na výzkum a vývoj za podnikatelský sektor 

podle velikosti podniků v období 2008 - 2011 

 

Ukazatel 
Zaměstnanci VaV (stav k 31.12.; fyzické osoby) Výdaje na VaV (mil. Kč)  

 

2008 2009 2010 2011 

 

2008 2009 2010 2011 

Celkem 32 745  33 480  35 629  38 415  33 486  33 218  36 623  42 658  

Vlastnictví podniku:                 

veřejné podniky 3 398  3 220  3 023  2 544  2 724  2 670  2 594  2 039  

soukromé domácí podniky     14 634  15 683  18 741  19 820  9 853  10 207  12 981  14 888  

podniky pod  zahraniční     kontrolou 14 713  14 577  13 865  16 050  20 909  20 340  21 049  25 731  

Velikost podniku:                 

 0– 49 zaměstnanců 4 639  4 999  6 774  7 678  3 105  3 361  4 125  5 321  

 50–249 zaměstnanců  11 200  12 074  13 056  13 363  8 607  9 004  9 799  9 835  

 250–499 zaměstnanců 3 090  3 343  3 599  4 430  2 791  2 970  3 081  4 550  

 500 a více zaměstnanců 13 136  11 976  12 200  12 942  18 517  17 187  19 618  22 951  

 

Zdroj:  Český statistický úřad, 2013 [online]. Praha: Český statistický úřad. Poslední změna 

13. 9. 2013 [cit. 25. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.czso.cz 

 

Podrobíme – li informace prezentované v tabulce 2 hlubší analýze, získáme značně 

kontroverzní výsledky.     

 

Tabulka 2 Výdaje výzkum a vývoj (VaV) na jednoho zaměstnance za podnikatelský 

sektor podle velikosti podniků v roce 2008 a 2011 

 
 

Ukazatel 

(v mil. Kč/zaměstnance) 

Výdaje VaV na jednoho 

zaměstnance 

v roce 2008 

Výdaje VaV na jednoho 

zaměstnance 

v roce 2011 

Celkem 1,02 1,11 

Vlastnictví podniku:   

veřejné podniky 0,8 0,8 

soukromé domácí podniky     0,63 0,75 
podniky pod zahraniční 
kontrolou 

1,42 1,6 

Velikost podniku:   

 0– 49 zaměstnanců 0,67 0,69 

 50–249 zaměstnanců  0,77 0,74 

 250–499 zaměstnanců 0.9 1,03 

 500 a více zaměstnanců 1,41 1,77 

 

 Zdroj:  Český statistický úřad, 2013 [online]. Praha: Český statistický úřad. Poslední změna 

13. 9. 2013 [cit. 25. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.czso.cz, vlastní  zpracování 

 

Z tabulky 3 získáváme alarmující výsledky. Výdaje na výzkum a vývoj vztažené na jednoho 

zaměstnance jsou výrazně vyšší u podniků pod zahraniční kontrolou. Přičemž mezi roky 2008 

a 2011 zaznamenáváme nárůst ukazatele. Obdobně negativní výsledky vidíme, pokud 

uvedený ukazatel hodnotíme z hlediska velikosti podniku. Pokud porovnáme velké (s více než 

500 zaměstnanci) s malými podniky (s méně než 50 zaměstnanci) zjišťujeme propastní rozdíl 

http://www.czso.cz/
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uvedeného ukazatele. Při srovnání let 2011 a 2008 se situace navíc zhoršuje v neprospěch 

malých podniků. Velké podniky, zejména pod zahraniční kontrolou, věnují násobně vyšší 

výdaje na výzkum a vývoj než podniky domácí, a to především v případě malých podniků. 

Tudíž systémy podpory inovačního podnikání jsou teoreticky popsány, jsou vybudovány, ale 

jejich účinnost je velmi problematická. 

 

Výše uvedené negativní hodnocení podtrhnou výsledky analýzy struktury ukazatelů. 

 

Tabulka 3 Struktura počtu zaměstnanců a výdajů na výzkum a vývoj za podnikatelský 

sektor podle velikosti podniků v letech 2008 a 2011 

 
Ukazatel 

(v %) 
Zaměstnanci VaV (stav k 31.12.; 

fyzické osoby) 
Výdaje na VaV (mil. Kč) 

rok 

 

2008 2011 

 

2008 2011 

Celkem 100 100 100 100 

Vlastnictví podniku: 
    

veřejné podniky 10 7 8 5 

soukromé domácí podniky     45 51 29 35 

podniky pod zahraniční kontrolou 45 42 63 60 

Velikost podniku: 
    

 0– 49 zaměstnanců 15 20 9 12 

 50–249 zaměstnanců  35 35 26 23 

 250–499 zaměstnanců 10 11 9 11 

 500 a více zaměstnanců 40 34 56 54 

 

Zdroj:  Český statistický úřad, 2013 [online]. Praha: Český statistický úřad. Poslední změna 

13. 9. 2013 [cit. 25. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.czso.cz, vlastní  zpracování 

 

Přesto, že některé charakteristiky změn struktury naznačují mírné zlepšení ve prospěch 

malých a středních podniků, jsou rozdíly mezi malými (do 50 zaměstnanců) a velkými 

podniky (nad 500 zaměstnanců) ve výdajích na výzkum a vývoj propastné. Rovněž 

dramatický rozdíl vidíme ve výdajích na výzkum a vývoj mezi domácími podniky a podniky 

pod zahraniční kontrolou.  

 

V předchozích tabulkách byly analyzovány vstupy do výzkumu a vývoje podniků v ČR 

(zaměstnanci a výdaje VaV). V následujícím textu se věnujeme výstupům inovačního 

procesu. Velmi důležitým ukazatelem je podíl produktových inovací na všech inovacích 

podniků. V malých podnicích ČR (do 50 zaměstnanců) se podílejí produktové inovace cca 

15% a u podniků s více než 250 zaměstnanci je tento podíl necelých 50%.
3
 (Mikoláš, 2011) 

Podniky pod zahraniční kontrolou vykázaly 29% podílu výrobkových inovací na všech typech 

inovací.  

 

Velmi podnětné informace poskytuje analýza tržeb produktových inovací v roce 2010. 

Analýza uplatňuje dvě hlediska, a to pohled na strukturu tržeb podle vlastnictví a podle 

velikosti podniku.  

 

 

 

                                                           
3
 Uvedené údaje jsou odvozeny z tržeb podniků (ČSÚ, 2010). 
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Tabulka 4 Tržby podniků s produktovou inovací podle vlastnictví a velikosti 

za období 2010 

 
        

Ukazatel 
Celkem 

 
V mil. Kč 

v tom  za 

 
inovované  
produkty  

nové na trhu 
 

v mil. Kč 

inovované  
produkty  

nové pouze  
pro podnik 

 
v mil. Kč 

nezměněné  
nebo málo  

modifikované  
produkty 

 
v mil. Kč 

 
Podniky celkem 3 220 427  486 592  513 206  2 220 628  

 
Vlastnictví podniku:         

 
domácí podniky 1 021 237  92 828  127 572  800 837  

 
podniky pod zahraniční kontrolou 2 199 190  393 764  385 635  1 419 791  

 
Velikost podniku:         

 
malé (10–49 zaměstnanců) 162 748  31 984  30 009  100 754  

 
střední (50–249 zaměstnanců) 504 478  54 745  74 198  375 535  

 
velké (250 a více zaměstnanců) 2 553 201  399 863  408 999  1 744 339  

 

Zdroj:  Český statistický úřad, 2013 [online]. Praha: Český statistický úřad. Poslední změna 

13. 9. 2013 [cit. 25. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.czso.cz 

 

Větší vypovídací schopnost má následující tabulka, která analyzuje strukturu vybraných 

ukazatelů, resp. jejich vzájemný poměr. 

  

Tabulka 5 Analýza tržeb podniků s produktovou inovací podle vlastnictví 

a velikosti za období 2010 ve vzájemných vazbách 

 
      

Ukazatel 
 

Celkem inovované produkty 
(struktura v %) 

 
 

Inovované  
produkty  

nové na trhu 
(struktura v %) 

 
 

Podíl inovovaných 
produktů 

(nové produkty na trhu) 
na celkových tržbách 
inovovaných produktů 

(v %) 

 
Podniky celkem 100 100 15 

 
Vlastnictví podniku: 

    
domácí podniky 32 19 9 

 
podniky pod zahraniční kontrolou 68 81 18 

 
Velikost podniku: 

    
malé (10–49 zaměstnanců) 5 7 20 

 
střední (50–249 zaměstnanců) 16 11 11 

 
velké (250 a více zaměstnanců) 79 82 16 

 

Zdroj:  Český statistický úřad, 2013 [online]. Praha: Český statistický úřad. Poslední změna 

13. 9. 2013 [cit. 25. 9. 2013]. Dostupné z: http://www.czso.cz, vlastní  zpracování 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/


Rovněž z tabulky 5 vyplývá jednoznačná převaha podniků pod zahraniční kontrolou a 

podniků s více než 250 zaměstnanci. Malé podniky se na tržbách produktových inovací 

podílejí s mizivým podílem (5, resp. 7 %). Zajímavý je rovněž výsledek analýzy podílu 

inovovaných produktů (představují nové produkty na trhu) na celkových tržbách inovovaných 

produktů. Malé podniky dosahují 20% podíl. Tento vysoký podíl je dán specifiky malých 

podniků v oblasti financování, obchodování, ale též relativně nízkou technologickou 

vybaveností a jednoduchou úrovní organizačního řízení těchto podniků. To znamená, že jejich 

pozornost se soustřeďuje na inovace, které lze rychle uplatnit na trhu, a svou flexibilitou jsou 

schopny pružně uspokojit potřeby klientů. Avšak celkový podíl těchto podniků na trhu je 

s ohledem na konkurenci zanedbatelný. 

 

 

5 Diskuse 

 

Prezentované výsledky otevírají nové otázky. Přičemž tou hlavní je, zda pro samé systémy 

nevidíme realitu, resp. zda nezamlžujeme zdrcující fakta o inovačním podnikání malých 

podniků. Nutno si uvědomit, že malé a střední podniky se v roce 2010, resp. 2012 podílely na 

celkovém počtu podniků v ČR 99,86 %. Ale na celkovém objemu tržeb produktových inovací 

je jejich podíl v roce 2010 pouze 21%. Nové inovované produkty na trhu malých a středních 

podniků se na celkových tržbách podílejí jen 18% a 82% tržeb na trhu v tomto segmentu 

inkasují velké podniky. Pokud bychom přistoupili k  náročnějším analýzám inovačních a 

konkurenčních potenciálů (viz Mikoláš, 2011), které jsou zaměřené na vyšší inovační řády, 

byly by výsledky ještě kontroverznější a pesimističtější.
4
   

 

Povinností výzkumu podnikání v ČR je tedy odhalovat nové poznatky o realitě skutečného 

inovačního podnikání malých a středních podniků v ČR. Přílišná „ideologická“ interpretace 

dat a statistických informací vede ke zkresleným závěrům, které pouze popisují jevy a nikoli 

podstatu skutečného inovačního podnikání. Stačí uvést zmar hodnotového a inovačního 

řetězce na straně dodavatelů i odběratelů, který vyplývá např. z úpadku těžby uhlí v Ostravsko 

- karvinského revíru (OKR). Nastává reálný předpoklad, že budou „ztraceny“ inovace důlní 

techniky a souvisejících technologií. Do obtíží se dostanou hutní provozy a organizační 

inovace budou slabou náplastí na ztrátu celkového konkurenčního potenciálu hornicko-

metalurgického komplexu ostravsko-karvinského regionu.
5
 Přičemž v minulosti, se dostatečně 

nenaslouchalo hlasům upozorňujícím na problematické privatizace podniků, na rozbíjení 

výzkumně vývojových základen, na úpadek investic podporujících tvorbu inovací atd. Budiž 

vývoj v OKR posledním varováním, jak nepojímat inovační podnikání, jak nezkoumat vše 

přes krátkodobá finanční kritéria, aniž by byl holisticky popsán a zkoumám inovační systém 

podniků. 

 

 

Závěr 

 

Autoři článku, vědomi si dramatického pnutí v inovačním podnikání malých a domácích 

podniků, vědomi si filosofování teoretiků a úředníků o potřebě inovací a nezbytném obnovení 

konkurenceschopnosti podniků, dospívají k jednoduchému závěru: „zpátky ke komínu“. 

Pokud školy budou „produkovat“ manažery, právníky a absolventy humanitních oborů a 

učebny technických odborných škol budou poloprázdné, pak nemůžeme předpokládat, že se 

                                                           
4
 Viz např. rukopisné podklady připravované doktorské práce Ing. V. Gruberové (VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 

Ostrava, 2010 -2012). 
5
 Nemluvě o devastaci trhu práce v regionu. 



„zrodí“ nové produktové inovace, konkurenceschopné na trhu a schopné obstát ve světovém 

měřítku. Kde jsou ty časy, kdy naše automobily, jak osobní, tak nákladní anebo autobusy, 

případně motocykly, obdivoval celý svět. V současné době v  podstatě ti, kteří v minulosti 

obdivovali a jezdili na motorkách a ve vozidlech české produkce, nás nyní učí vyrábět auta 

špičkové třídy a prodávají nám motocykly s nejvyspělejší technologií. Zamysleme se nad tím, 

zda neklademe přílišný důraz na vymýšlení systémů bez praktických efektů. Nejspolehlivější 

kontrolou kvality výzkumu a vývoje je samotná praxe, schopnost vyrobit a prodat to, co jiný 

neumí okopírovat, natož vymyslet. 
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