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Inovace je šťastná náhoda

Edisonova žárovka

PwC

Eureka!

„Na těleso ponořené do kapaliny 
působí vztlaková síla, která se 

rovná tíze kapaliny, které těleso 
vytlačí“

Eureka!

„ Isaac Newton objevil
gravitační zákon 

poté, co si hověl pod jabloní a 
na hlavu mu padlo zralé

jablko. “

Edisonova žárovka

desítky inženýrů a „bezhlavé“ experimentování

"Genius je 1% inspirace a 99% potu."



Úspěšná inovace je mnohem častěji 
výsledkem strukturovaného procesu třídění 

mnoha návrhů a myšlenek.

“People tend to see innovation

PwC

“People tend to see innovation
strictly in terms of revolutionary,
breakthrough products … That’s
fine. But most innovations are
the results of steady, continuous
improvement.”

Paul Polman, CEO, Unilever



Jak na inovace?

PwC



Inovační proces a jeho řízení

ManagementPřehled Plán

Firemní cíle a
strategie

Innovační cíle 
a strategie

Inovační 
model

Realizace
inovací

PwC

Růst

strategie a strategie model inovací



Inovační strategie a cíle

vs.Krátkodobé výsledky Dlouhodobý závazek

PwC

vs.Krátkodobé výsledky Dlouhodobý závazek

Neúspěch



Radikální vs. inkrementální inovace

Inovační portfolio

Nový

PwC

Stávající

Trh

Technologie /
Produkt /
Obchodní model

Stávající Nový



Tradiční model – cílené inovace

Strategické

PwC

Nápady – Screening – Hodnocení – Výběr 

Strategické
možnosti



Nový model – partnerství, otevřené inovace

Univerzita

Univerzita

Zákazník

Zákazník
Zákazník

Spin-out

PwC

Vnitřní zdroje

Vnější zdroje

Univerzita

Dodavatel

Dodavatel

Dodavatel

Konkurence

Partneři 
realizace

Inovační ekosystém



Inovační ekosystém – jsou inovace 
úkolem i pro vládu?

PwC



Inovační ekosystém

Vláda

Design

Dialog

Obnova

Otevřenost

Tvořivost

PwC

PodnikyZnalosti

Inkubace
Produkt

Nápad

Zlepšení

Vývoj

Otevřenost

Podpora
Možnosti



Role vlády při podpoře inovací

V
e

ře
jn

ý
 s

e
k

to
r Infrastruktura

Právní prostřední, regulace

PwC
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Tvorba nových znalostí

Lidské zdroje

Inovační klima - pobídky

Dostupnost finančních zdrojů



Financování inovací

Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců 

rizikového kapitálu, studie pro Ministerstvo pro místní

rozvoj, 2012

PwC

Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR, studie pro 

Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012



Absorpční kapacitu je třeba podpořit i 
informovaností a vzděláváním podnikatelů

• Není dostatek kvalitních záměrů (investičních příležitostí), firem připravených 
na příchod soukromého kapitálu

• Ze strany firem je značná poptávka po coachingu/ mentoringu a
nefinančních benefitech investice.

Nejobtížnější při získávání rizikového kapitálu = ohodnotit potenciál investice,
vyjednávání s investory, ochrana know-how

PwC

nefinančních benefitech investice.

• Okruhy pomoci/vzdělávání:

• Příprava business plánů, vyhodnocení obchodního potenciálu firmy

• Získání vyjednávacích schopností

• Asistence při vývoji produktu, zajištění odbytu (včetně zahraničních trhů)

• Podpora zakládání start-upů včetně možnosti zkušeností v zahraničí 



Možnosti poskytování mikropůjček

Analýza českého trhu se zaměřením na identifikaci možností 
drobných úvěrů pro živnostníky, mikro a malé podnikatele. 

Analýza zkušeností ze zahraničí se zaměřením na nástroje 
spravované institucemi Evropské unie, programy fungující v zemích
Evropské unie a zemích třetího světa.

PwC

Definování doporučení na základě závěrů z výše uvedených analýz a 
s ohledem na možné zaměření a způsob implementace podpory formou 
mikropůjček v programovém období 2014 – 2020.



Hlavní zjištění a závěry z analýzy trhu v ČR

• Program Malé půjčky PHARE 99, MALÉ PŮJČKY

• START (OPPI - 2.1. Zakládání a rozvoj malých a
středních podniků)

• KREDIT (OPPI - 2.1. Zakládání a rozvoj malých a
středních podniků)

• START (OPPI, PO 1 Vznik firem)

• Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 

Dosavadní možnosti drobných úvěrů

• Na rozdíl od ostatních zemí Evropské unie na českém 
trhu aktivně nepůsobí nebankovní subjekty se 
zkušenostmi (zejména zahraničními) s poskytováním 
mikropůjček.

• Poskytování mikroúvěrů v České republice dosud 
nemá vazbu na sociální aspekty.

• Neexistuje vazba mezi skupinami potenciálních
příjemců mikropůjček a podmínkami jejich 
poskytování, které by zaručovaly akceptovatelnou 

Hlavní zjištění

PwC

• Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 
podnikatele a obce v Jihočeském kraji

• Fond mikropůjček (JIC)

poskytování, které by zaručovaly akceptovatelnou 
míru úspěšnosti.

• Nejobtížnější přístup k úvěrům mají drobní 
živnostníci a osoby se sociálním znevýhodněním.

• Existuje převis poptávky po drobných úvěrů ze strany
malých podniků a mikropodniků. 

• Vysoká míra propadovosti (míra defaultů 20 – 30%)

• Vysoké provozní náklady spojené s poskytováním
úvěrů a správou úvěrového portfolia .

• Expertní odhad absorpční kapacity trhu je cca 150 –
200 mil. Kč ročně. 
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