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Vytvoření obchodního modelu 
a podnikatelského plánu  

1.  Od nápadu až k obchodnímu modelu  
2.  Fáze růstu
3.  Sestavení obchodního plánu  
4.  Vytvoření finančního plánu pro váš obchodní plán
5.  Co dělat, když to nejde podle plánu  

Kapitola 3

„Zisk je pro firmu jako kyslík pro člověka. Když ho nemáte, 
jste ze hry. Ale jestli si myslíte, že život je o dýchání, 
opravdu vám něco chybí.“  – Peter Drucker
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Jakmile jste se rozhodli, že se do toho pustíte, musíte vymyslet, jak na tom vydělat peníze. Jinými slovy 
potřebujete vymyslet svůj obchodní model. Do této oblasti spadá spousta otázek: Kdo je vaším cílovým 
zákazníkem? Jaký problém se snažíte vyřešit? Jaká je vaše struktura nákladů? Jakou máte ziskovou marži? 
Poté, co jste vymysleli obchodní model, je čas na sestavení obchodního plánu! Tato kapitola vás provede 
oběma fázemi.   
 
 

Od nápadu až k obchodnímu modelu
Pro začínající podniky je užitečným nástrojem schéma obchodního modelu, jehož autorem 
je Alexander Osterwalder. Jde o jednoduchou vizuální šablonu rozdělenou do 9 částí, které 
se týkají všech prvků obchodního modelu. Je to skvělý start při načrtávání podrobností 
vašeho podniku. Pomůže vám soustředit se, vyjasnit si nejdůležitější části podniku a 
snadno se adaptovat, protože váš obchodní model se nevyhnutelně bude vyvíjet.

Nejlepší způsob, jak se schématem obchodního modelu začít, je si ho vytisknout, sednout si nad ním se svými 
společníky (nebo poradcem, popřípadě někým, kdo vám může pomoci, jste-li sami) a u každé části šablony 
provést brainstorming. Jednotlivé části lze zhruba umístit do čtyř kategorií.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejlepší tip od podnikatele pro obchodní modely podniků založených na poslání 
Propojte své poslání se svým obchodním modelem

„Budování podniku je částečně o jednoduchosti. Mít něco jednoduchého, co 
funguje. To je opravdu cenné. A na to jsem zvlášť hrdý. Při navrhování našeho 

podniku jsme chtěli, aby šlo o organizaci postavenou na poslání. Nechtěli 
jsme, aby poslání bylo jen součástí firmy, ale aby přímo prorostlo do našeho 

obchodního modelu. Na společnosti Winnow mám rád, že je vybudována kolem 
jednoho čísla a toto číslo představuje množství potravinového odpadu, kterému 

předcházíme. Představuje, kolik ušetříme našim zákazníkům, a je poměrně 
dobře vyrovnáno s našimi podnikovými příjmy.“  

–  Marc Zornes, spoluzakladatel Winnow Solutions  

Kapitola 3
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Struktury nákladů: Jaké máte náklady? Stojí váš podnik na 
ceně nebo na hodnotě? (Jinými slovy, soutěžíte o ceny jako 
diskontní supermarket nebo přisuzujete větší důležitost 
hodnotě jako luxusní značka čajů?) Jaké vaše činnosti a 
zdroje jsou nejdražší?  

Příklad: Náklady podniku se mohou rozdělit na fixní 
a variabilní. Fixní náklady zůstávají stejné nehledě na 
množství prodaného zboží nebo služeb (jde například o 
nájem nebo mzdy). Variabilní náklady se zvyšují nebo snižují 
podle velikosti produkce. Pokud prodáte větší množství 
produktu nebo služby, náklady na jejich výrobu a dodání 
vzrostou.

Klíčoví partneři:  kdo jsou vaši klíčoví partneři? Jinými slovy, 
kdo vám pomáhá? Myslete na dodavatele, výrobce a další 
aktéry. Co od těchto partnerů získáváte a jakým se věnují 
činnostem? Partneři pomáhají optimalizovat operace a 
snižují riziko nejistoty.  

Příklad:Podnik nabízející odběratelskou službu kávy, jejíž 
výrobu outsourcovala, může na seznam klíčových partnerů 
zapsat dodavatele kávových zrn, dodavatele balení, 
spoluvýrobce kávy a dopravní společnosti. Pokud uplatňuje 
určité standardy, jako zásady spravedlivého obchodu 
Fairtrade nebo certifikaci farem Rainforest Alliance, může v 
této sekci vypsat i příslušné neziskové organizace. 

Klíčové zdroje:  Jaké nejdůležitější zdroje vyžaduje vaše 
hodnotová nabídka? Jiným slovy, kdo jste? A co potřebujete, 
aby se byznys prosadil? Jaké zdroje jsou důležité pro vaši 
distribuci, zákaznické vztahy a příjmy? Mohou být finanční, 
fyzické, duševní, lidské.  
 
Příklad: Klíčovým zdrojem podniku prodávajícího kávu 
online, který outsourcuje svou produkci a logistiku, budou 
lidské zdroje, protože se zaměřuje převážně na zajištění 
zdrojů, prodej a marketing. Značná část vytvořené hodnoty 
tedy bude spoléhat na značku (klíčový zdroj). Může 
potřebovat finanční zdroje ve formě investic nebo půjčky, 
podle toho, jak chce firma růst. Pokud by tato společnost 
chtěla kávu produkovat sama a přímo vlastnit kávovníkové 
plantáže, uvedla by na seznam klíčových zdrojů také je a 
závod.

Hodnotová nabídka: Jakou hodnotu dodáváte svým 
zákazníkům? Jaký problém nebo problémy pro ně řešíte? 
Jaké potřeby zákazníků splňujete? Jinými slovy, jak 
pomáháte svým zákazníkům?  
 
Příklad: Podnik prodávající kávu online bude mířit na různé 
potřeby zákazníků: potřebu a touhu po skvělé kávě a potřebu 
pohodlnosti (nemuset kupovat kávu mimo domov, nemuset 
si dělat starosti, že ji zapomněli koupit a bude jim chybět atd.).  
supără că au uitat să cumpere și au rămas fără etc).

Hlavní činnosti:  Jaké hlavní aktivity vyžaduje vaše 
hodnotová nabídka? Jinými slovy, co jako podnik děláte? 
Jaké činnosti jsou důležité pro vaši distribuci, zákaznické 
vztahy a příjmy?  
 
Příklad: Hlavní činnosti zmíněné firmy prodávající kávu 
budou zajištění zdrojů (sourcing), prodej a marketing kávy.

Vztahy se zákazníky: jak se svými zákazníky interagujete? 
Jaký s nimi máte vztah?  
 
Příklad: U výše uvedeného podniku prodávajícího kávu 
bude většina zákaznických vztahů digitálních, ve formě 
přímého kontaktu přes e-mail a interakcí na sociálních 
sítích. Společnost prodávající své produkty přes tradiční 
maloobchodníky by se svými zákazníky také interagovala 
online, ale měla by i fyzické vztahy, jako například 
ochutnávky v obchodech nebo přítomnost na veletrzích pro 
veřejnost (festivaly, kávové veletrhy apod.).  

Segmenty zákazníků:  Kdo jsou vaši zákazníci? Jinými slovy, 
komu se snažíte pomoci? Pro koho vytváříte hodnotu? A 
kdo jsou vaši nejdůležitější klienti? 
 
Příklad: Společnost nabízející odběr kávy přímo by měla 
pouze jeden segment zákazníků – jednotlivce nakupující 
kávu na webových stránkách firmy, která jim je dodávána 
domů. Společnost prodávající kávu tradičně v maloobchodě 
by měla několik vrstev zákaznických segmentů: distributory, 
maloobchodníky a samotné zákazníky.

Kanály: Jaké máte hlavní distribuční kanály? Jak se o vás 
zákazníci dozvědí a jak jim produkt nebo službu doručíte? 
Které kanály fungují nejlépe?  
 
Příklad: Ve výše uvedeném případě bude hlavním 
distribučním kanálem přímý prodej kávy přes web 
společnosti. Její zákazníci o ní budou vědět díky různým 
aktivitám, jako je digitální marketing, sociální média, PR, 
přímý marketing e-mailem, optimalizace pro vyhledávače 
(SEO) a potenciální aktivity offline, jako rozdávání letáků 
nebo přítomnost na veletrzích a akcích pro spotřebitele. 

Toky příjmu: Co získáte od jednotlivých zákaznických 
segmentů? Jakou cenu jsou zákazníci ochotni zaplatit?  

Příklad: Firma s odběrem kávy online získá příjem z 
prodeje tohoto produktu. Výhodou takového obchodního 
modelu je pravidelný tok příjmů, protože zákazníci se 
přihlašují k odběru týdně/měsíčně. Společnost zaměřená 
na maloobchodní prodej kávy má příjmy z prodeje v 
jednotlivých zákaznických segmentech – od distributorů, z 
maloobchodu a potenciálně přímo od zákazníků – z nichž 
má každý jinou cenovou strukturu.

Příklad obchodního modelu na plátně:

Infrastruktura Zákazníci

Nabídka Finanční záležitosti 

klíč:
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Růstové fáze: porozumění cestě začínajícího podniku  
Při založení podniku projdete různými fázemi, tak jako u jakékoli cesty, kterou podnikáte. 
Tento oddíl vás uvede do různých teorií cesty startupu, abyste si udělali představu, co čekat 
během životního cyklu vašeho růstu. Porozumíte-li tomu, v jaké fázi se nacházíte, což je 
užitečné, protože vám to pomůže lépe se soustředit na aktuální úkol a stanovit si priority. 

Tři fáze od Startup Commons
Tento rámec popisuje cestu od počáteční myšlenky přes vytvoření produktu až po škálování

Business Model
/Marketing Fit

Talent

Organisation
Business

Idea

Product/Marketing FitVision/Founders Fit

Ideating
Entrepreneurial
ambition and/or
potential scalable 
product or service 
idea for a big 
enough target 
market. Initial 
idea on how it 
would create 
value. One person 
or a vague team; 
no confirmed 
commitment or 
no right balance of 
skills in the team 
structure yet. 

Concepting
Defining mission 
and vission with 
intial strategy and 
key milestones 
for next few years 
on how to get 
there. Two or three 
entrepreneurial 
core co-
founders with 
complementary 
skills and ownerhip 
plan. Maybe 
additional team 
members for 
specific roles also 
with ownership.

Commiting
Committed, 
skills balanced 
co-founding 
teams with shared 
vision, values and 
attitude. Able 
to develop the 
initial product or 
service version, 
with commited 
resources, or 
already have 
initial product or 
service in place. 
Co-founders 
shareholder 
agreement (SHA) 
signed, including 
milestones, with 
shareholder 
time & money 
commitments, 
for next three 
years with proper 
vesting terms.

Validating
Iterating 
and testing 
assumptions for 
validated solution 
to demonstrate 
initial user 
growth and/or 
revenue. Initial 
Key Performance 
Indicators (KPI’s) 
identified. Can 
start to attract 
additional 
resources (money 
or work equity) via 
investments or 
loans for equity, 
interest or revenue 
share from future 
revenues.

Scaling
Focus on KPI 
based measurable 
growth in users, 
customers and 
revenues and/or 
market traction & 
market share in a 
big or fast growing 
target market. Can 
and want to grow 
fast. Consider or 
have attracted 
significant funding 
or would be 
able to do so if 
wanted. Hiring, 
improving quality 
and implementing 
processes. 

Establishing
Achieved great 
growth, that 
can be expected 
to continue. 
Easily attract 
financial and 
people resources. 
Depending on 
vision, mission and 
commitments, will 
continue to grow 
and often tries to 
culturally continue 
“like a startup”, 
Founders and/or 
investors make 
exit(s) or continue 
with the company.

-2 -1 0 1 2 3

VALIDATION GROWTHFORMATION
Mission > Vision > Strategy

• Idea and co-founder team formation
• What, to whom, why and how?

Lean startup Scale up

Minimum
viable

product

Validate
/iterate

(or pivot)

Establish & strengthen
Processes & KPI’s

Problem/Solution Fit

Levels of validation

Above: Startup Development Phases. From idea to business and
talent to organisation. Version 3.6 startupcommons.org
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J-křivka startupu (Howard Love, autor knihy The Startup J-Curve: The Six Steps to 
Entrepreneurial Success (Šest kroků k podnikatelskému úspěchu) 

J-křivka pro startupy vychází toho, že pokud víte, ve které se nacházíte fázi, můžete se lépe rozhodovat a 
povede vás to správným směrem. 

The Six Phases of The J Curve

1. Vytvořit: : to je začátek cesty, kdy smícháte všechny správné ingredience, zejména nápad, čas a peníze, a 
vytvoříte svůj startup. Love tvrdí, že získat peníze v této fázi je snazší, protože prodáváte jen sen. 

2. Zavést: to je chvíle, kdy dojde na realitu. Zavedete svůj produkt a uvědomíte si, že je s ním spousta věcí v 
nepořádku. Není to finální produkt nebo služba a měl by to být pouze váš MVP produkt/prototyp. Zpětná 
vazba získaná v této fázi od zákazníků vám dodá informace pro třetí fázi. 

3. Přeměnit: na své původní představě produktu provedete změny na základě poznatků získaných z 
feedbacku zákazníků. Projdete několika koly opakování, než získáte produkt vyhovující trhu. 

4. Sestavit model: v této fázi se soustředíte na vývoj silného obchodního modelu a vymyslíte, jak získat 
peníze. Ujistěte se, že máte promyšlenou ekonomickou stránku svého produktu nebo služby, abyste měli 
solidní základ, až budete růst. Nenechte se zlákat a nepřeskočte do další fáze, dokud jste nepropracovali 
fázi 4 (více o nákladech na model a promýšlení ekonomické stránky produktu najdete v kapitole 6).  

5. Škálovat: produkt nebo služba a obchodní model se podařily, je tedy čas vymyslet, jak se rozšířit a růst a 
získat nezbytné financování. 

6. Sklízet: tato fáze je pro tuto příručku méně relevantní; hodí se pro podniky, které vyrostou tak, že už 
nejsou startupy a stávají se etablovanými společnostmi. 

A ve skutečnosti?  

Cesta vašeho startupu nepovede přesně podle žádného z těchto kroků. Ve skutečnosti to bude vypadat 
spíš takhle:  

1
2 3

4

5

6
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Doporučení podnikatele o měnících se obchodních modelech a plánech  

Sestavení obchodního plánu 
Sepsat svůj první obchodní plán se může zdát strašidelné, ale je to důležitá součást utřídění 
vašich myšlenek a plánů. Až ho dokončíte, budete hrdí a budete se těšit na budoucnost. 
Proč psát podnikatelský plán? Pomůže vám to probudit zájem potenciálních investorů a 
partnerů. Možná nebudete sdílet celý plán s každým z nich, ale budete ho moci použít jako 
základ pro potenciální prezentace, při přesvědčování investorů (tzv. pitching) a v jiných 
sděleních o svém podniku. Také by bylo dobré přizpůsobit svůj „byznys“ plán podle toho, 
komu ho prezentujete, a zdůraznit přitom některé aspekty. Spíš než jako na úkol na něj 
pohlížejte jako na příležitost srovnat si myšlenky, rozvrhnout si cíle, vytvořit si dlouhodobou 
vizi a jak jich máte v úmyslu dosáhnout. 

Přesná šablona, jak psát obchodní plán, neexistuje, ale všeobecně by měl obsahovat určité části. Kromě 
toho, že můžete použít volně dostupné šablony (viz oddíl zdrojů na konci této kapitoly), je to také užitečné 
cvičení k prohlédnutí obchodních plánů jiných podniků, ať už jsou z vašeho odvětví, či nikoli. Zeptejte se lidí 
ze své sítě kontaktů, zda by sdíleli svůj plán, hledejte na internetu a k přístupu k některým plánům použijte 
crowdfundingové platformy (vynikajícím zdrojem jsou platformy pro podílový crowdfunding). Nezapomeňte, 
že obchodní plán obsahuje nejen vykreslení vaší vize do budoucna, ale i existující trakci (rychlý růst) nebo 
zkušenosti, které mohou zvýšit šance podniku na úspěch.  

Přehled podniku: Kdo jsme a co děláme

Tento oddíl se někdy nazývá shrnutí. Chápejte ho jako souhrn – o čem to je a co vaše firma navrhuje. Jelikož je 
to první věc, kterou si lidé o vaší společnosti přečtou, je důležité, aby přehled co nejvíce zapůsobil a byl to co 
nejstručnější. A nezapomeňte prodat širší perspektivu. Je-li vaším cílem pozitivně ovlivnit potravinový systém, 
určitě na to upozorněte v této části podnikatelského plánu. Pomůže vám v tom model zlatého kruhu Simona 
Sineka. Bude také vhodné jasně načrtnout vaši vizi a hodnoty (více o tom v kapitole 7). Bez konkrétních jmen 
byste však v této sekci měli uvést, proč se lišíte od své konkurence. 

„Proč“ je důvod vaší existence a vysvětluje účel. Čtete-li tohoto průvodce, toto Proč souvisí s přínosem 
k udržitelnějšímu potravinovému systému. Zde je dobré být konkrétnější a spojit vaše Proč s konkrétními 
problémy a záležitostmi, které se snažíte řešit. „Jak“ se vztahuje na váš přístup a „Co“ popisuje, s čím 
přesně přicházíte. 

Je to skutečně živoucí, dýchající dokument, který se aktivně 
přepisoval hned od druhého dne. Nejdůležitější transformace, 
kterou obchodní model prodělal, bylo úspěšné vybudování 
produktové řady, která se rozšiřuje spolu s naším podnikem: 
spíš než jen jednu specialitu, jsme vytvořili portfolio produktů s 
různými cenami pro různé trhy.
– Arturo, spoluzakladatel Clara Foods

Why

How

What

Zlatý 
kruh
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Příklad Zlatého kruhu: SNACT 
SNACT je britská značka snacků vyrábějící zdravé občerstvení z nadbytečné produkce, čímž předchází plýtvání 
potravinami. Pracuje s farmáři a balírnami tak, že používá ovoce, které by jinak šlo do odpadu, protože je příliš 
velké, příliš malé, příliš ošklivé nebo jednoduše je ho moc. 

• Proč:  vyhazování potravin je ohromné plýtvání zdroji a nemělo by existovat. 

• Jak:  vytváříme hodnotu z jídla, které by se nemělo likvidovat.  

• Co:  transformujeme potraviny do produktů, z nichž můžeme mít všichni užitek.  

Vaše nabídka

V tomto dokumentu byste měli jasně vysvětlit, co za produkt nebo službu uvádíte na trh. Věnujte tomu 
čas a popište, jak vyniká a jaké jsou jeho unikátní prodejní argumenty (UPS). To je klíčové pro investory 
a zájmové skupiny.  

Cílový trh, cíloví zákazníci a vaše konkurence 

Tato část by měla stavět na průzkum trhu, který jste provedli. Čím lépe rozumíte trhu, tím větší budete mít 
šanci na úspěch. Tady ukažte, že dobře rozumíte následujícím třem aspektům vašeho podnikání:  

• Trh: podělte se o nejdůležitější informace o velikosti trhu, 
který chcete získat, jaké jsou předpovědi ohledně jeho růstu 
a trendy relevantní pro váš podnik. Budete také muset 
ukázat, že rozumíte své pozici na tomto trhu.  

• Zákazníci: klíčovou součástí vašeho obchodního úspěchu 
je rozumět, kdo jsou vaši zákazníci, jak jsou motivováni 
a ochotni koupit váš produkt nebo službu, jakou pro ně 
naplňujete potřebu nebo řešíte potíž. Tento oddíl obchodního 
plánu by to měl prokázat. 

• Konkurence: k vytvoření jedinečné nabídky a k tomu, abyste 
porozuměli, jak vytvořit konkurenční výhodu, budete muset 
dopodrobna znát svou konkurenci. V této sekci identifikujete 
své konkurenty, a jak se od nich lišíte, co se týče cenotvorby, 
kvality, brandingu, prodeje, marketingu atd.  

Vaše prodejní a marketingová strategie  

V této části vašeho obchodního plánu načrtnete, jak máte v plánu oslovit a přilákat zákazníky. Měla by 
obsahovat následující informace:   

• Základní informace o vaší značce:  už jste je uvedli v souhrnu. Budou také patrné z celkového vyznění 
vašeho podnikatelského plánu a toho, jak ho prezentujete. Zde byste však měli podrobněji vysvětlit vaše 
poslání, hodnoty, použitý tón a to, jak vaši zákazníci vnímají vaši značku.

• Prodejní strategie:  zde byste měli napsat, jak oslovíte zákazníky (váš prodejní proces a kanály), uvést 
vaši cenovou strategii, obchodní příležitosti a jakoukoli existující trakci.   

• Marketingová strategie:  úzce se pojí s vaší prodejní strategií a měla by načrtnout, jak o sobě dáte 
zákazníkům vědět a jaké k tomu použijete marketingové prvky (PR, sociální sítě, digitální marketing, 
podomní prodej, akce atd.).  
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Vaše operace

Tato část se bude lišit podle toho, jaký typ podniku budujete, ale měli byste v ní shrnout váš provozní plán. 
Jinými slovy, jaké funkce jsou potřeba na uvedení vašeho produktu nebo služby na trh. Mohou sem patřit 
informace o vývoji produktu, jako například kde k němu bude docházet a kdo dodá odborné technické znalosti, 
informace o vašich dodavatelích, vašem výrobním procesu a eventuálně o balení. Je také dobré zde uvést 
právní hlediska pro zavedení vašeho produktu na trh (více viz kapitola 4). 

Váš tým

Pro úspěch startupu je zásadní jeho tým. V této sekci byste měli uvést přehled základních dovedností členů 
vašeho týmu s jejich profily a profily jakýchkoli poradců, kteří vám budou pomáhat. Čím dál tím víc investorů 
sleduje sílu spočívající v rozmanitosti týmu pro výkon podniku a jeho dlouhodobou odolnost, vezměte to 
prosím v úvahu.  

Váš finanční plán 

V této části byste měli napsat, kolik budou vaše obchodní aktivity stát a jaké očekáváte příjmy. Mělo by to být 
rozepsáno na jednotlivé položky (více najdete ve zvláštní sekci níže):  

• Výsledovka:  finanční výkaz zisku a ztráty shrnující výnosy, náklady a 
výdaje za určité období. Váš obchodní plán by měl obvykle obsahovat 
jejich prognózu na dalších 5 let.  

• Rozvaha:  výkaz aktiv, pasiv a kapitálu podniku nebo jiné organizace 
v určitém časovém bodě s podrobně rozepsanou rozvahou příjmů a 
výdajů za předchozí období.

• Výkaz peněžních toků:  výkaz přicházející a odcházející hotovosti za 
určité období rozdělený na provozní, finanční a investiční aktivity.  

Pokud se snažíte získat investice, budete muset uvést potřebnou sumu investic, jak bude použita a 
za jakou dobu.  

Budete postupovat podle svého podnikatelského plánu? Krátká odpověď zní: Ne. Ale to nevadí. Potenciální 
investoři a další partneři chtějí z vašeho podnikatelského plánu vidět, že jste si své podnikání řádně 
promysleli, dobře rozumíte trhu, máte základní obchodní nabídku a že jste schopni uzpůsobovat firmu podle 
toho, jak poroste.   

Vytvoření finančního plánu 
Toto je zásadní část vašeho obchodního plánu, která ukazuje, že za vaším nápadem existuje 
ekonomicky životaschopný obchodní model. Váš plán musí mít tři části: výsledovku, 
rozvahu a výkaz o peněžních tocích. Měl by pokrývat jak krátkodobou, tak dlouhodobou 
prognózu. U krátkodobé prognózy (tj. rok 1-2) by měl být prezentován po měsících. U 
dlouhodobé (3-5 let) lze věci uvést méně podrobně.

Potřebné informace před vytvořením finančního plánu:

• Vaše přímé náklady: náklady na zboží/služby (viz kapitola 6)
• Vaše provozní/fixní náklady: na zaměstnance, marketing, kancelář atd. Více o těchto nákladech 

najdete zde.
• Vaše kapitálové náklady: investice do strojních zařízení, vývoje atd. Více o kapitálu najdete zde.
• Vaše tvorba cen produktu/služby, propagační akce a platební podmínky (viz kapitola 6)
• Cíle společnosti: prodejní cíle, očekávané marže atd. (viz kapitola 6)
• Odhad prodeje – o přístupech k prognózám si přečtěte zde.
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Jak vypracovat výnosy a výdaje (výsledovku): Tento výkaz ukazuje výnosy a výdaje vašeho podniku. Hlavní 
věc pro zjištění výnosů je vytvořit prognózu prodeje. To vám také pomůže stanovit, jaké budete mít výdaje. 
Vaše přímé náklady budou přímo spojeny s prodejem a vaše fixní náklady by měly být proporcionální k prodeji 
/ odhadovanému prodeji. Více podrobností o šablonách pro výsledovku najdete zde.

Jak vytvořit účetní rozvahu: Rozvaha zobrazuje vaše aktiva (hodnotné věci ve vlastnictví podniku), vaše 
závazky (to, co dlužíte) a hodnotu podniku pro podílníky v určitém čase. Rozvaha musí mít „vyrovnaná“ aktiva 
a pasiva, a podíly jednotlivých podílníků. Stručně řečeno udává finanční pozici vaší firmy v určitém čase. Více 
informací najdete zde.

Jak vytvořit výkaz peněžních toků:  Tento výkaz ukazuje peníze, které očekáváte, a peníze, které z vašeho 
podniku odcházejí za určité časové období. Od výsledovky se liší kvůli platebním podmínkám (peníze přicházejí 
jindy, než kdy jste je fakturovali). Kapitola 6 obsahuje oddíl o řízení cashflow. Více si o peněžních tocích můžete 
přečíst zde. 

Všechny tyto tři prvky vašeho finančního plánu mohou být vypracovány v Excelu, existuje k tomu několik 
šablon. Výkonnějším řešením je použít k tomu účetní software.  

Co dělat, když to nejde podle plánu
Ne vždy to jde tak, jak si představujete. Ve skutečnosti nejde ve světě startupů podle 
plánu téměř nikdy nic. Měli byste věnovat čas plánování na dobu, kdy to nepůjde hladce, a 
vytvořit nouzové strategie. A také přijmout fakt, že neočekávané události vás mohou zcela 
vykolejit. To je v pořádku, musíte to jen akceptovat jako součást cesty a ponaučit se z toho 
pro další růst. 

Doporučení podnikatele o tom, když to nejde podle plánu 

Mějte plán B, C, D… 
Jste-li dobře připravení, budete mít pravděpodobně plán B, kdyby náhodou plán A nevyšel tak, jak se čekalo. 
Shořela továrna jednoho z vašich výrobců? Jeden váš dodavatel zbankrotoval? Při zakládání svých operací 
jste se pravděpodobně podívali na několik továren a zvažovali víc dodavatelů – jděte k nim zpět a stavte na 
existujícím vztahu.  

„Musíte udělat ten první krok a pochopit, že cokoli jste 
naplánovali, bude pravděpodobně ihned rozcupováno. Některé 
podniky přehnaně plánují, přehnaně se znepokojují, přehnaně 
ospravedlňují. Mike Tyson řekl: „Všichni máme plán, dokud 
nám někdo nedá do zubů.“ My dostáváme do zubů každý den a 
jednoduše jedeme dál.“  
– Hugh Thomas, ředitel a spoluzakladatel Ugly Drinks 
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Post-mortem
Z událostí se můžete vždy poučit. Když na cestě narazíte na hrbol, důkladně se z toho ponaučte. Rychle se 
vrhat dopředu je snadné, ale učit se z chyb je pro úspěšný růst naprosto zásadní. Zeptejte se sami sebe: Jak to 
můžu udělat líp? Co jsme měli udělat jinak? Co se z toho můžeme naučit pro příště? Jaké plány nebo procesy 
bychom měli zavést, aby se to příště nestalo?  

Jak zvládat vztahy s investory a dalšími klíčovými zájmovými skupinami, když to „zrovna nejde“ 
Buďte čestní a jednejte transparentně. Ukažte, co pro to děláte, a jaké kroky podniknete dál. Investoři a další 
partneři očekávají, že věci nepůjdou podle plánu – to je naprosto normální a je to součást podnikání. Lidé ale 
chtějí vidět to, jak na to reagujete. Když jste dobře připravení a rozumíte řízení svého podniku, měli byste při 
vašem dalším kroku ukázat sebedůvěru.  

Nejlepší tip podnikatele, jak zvládat vztahy s investory 

Shrnutí kapitoly 3  
Hlavní ponaučení 

• Transformujte svůj nápad do obchodního modelu. Je důležité, abyste si nápady zapsali a 
začali rozepisovat, proč je váš startup speciální a jak se budete snažit dosáhnout své vize. 
Velmi užitečné jsou nástroje jako schéma startupu. 

Chvilka na zamyšlenou:  Kdo je váš cílový zákazník? Jaký problém se snažíte vyřešit? 
Jaká je vaše struktura nákladů? Jakou máte ziskovou marži?

• Fáze růstu: Na své cestě zažijete různé příležitosti a výzvy. K úspěchu vám pomůže 
plánování pro tyto fáze růstu a získání správných zdrojů. 

• Je dobré si projít procesem tvorby obchodního modelu, abyste dopodrobna rozebrali 
všechny části a aspekty svého podniku. 

„Na začátku jsme pro naše investory dělali zprávu každý týden. 
Řekli nám, že jsme jediná firma v jejich portfoliu, která to dělá. 
Pomohlo to velmi rychle vybudovat důvěru a také to znamenalo, 
že než měli nějaké dotazy, my už jsme jim na ně dávno 
odpověděli.“ To je skvělý způsob, jak být transparentní a dobře 
reagovat na potenciální problémy v podniku
– Saasha Celestial-One, spoluzakladatelka společnosti Olio 

„Na začátku jsme pro naše investory dělali zprávu každý týden. 

Pomohlo to velmi rychle vybudovat důvěru a také to znamenalo, 
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Chvilka na zamyšlenou: Co je za tím vším vaše „Proč“, tedy proč váš podnik existuje? Kdo 
jsou vaši klíčoví partneři? Jak vám pomáhají a jaké činnosti provádějí? Jaké jsou vaše hlavní 
činnosti, tj. co jako podnik děláte? Jaké aktivity jsou důležité pro vaši distribuci, vztahy 
se zákazníky a výnosy? A co vaše nejdůležitější zdroje? Jaké zdroje jsou důležité pro vaši 
distribuci, vztahy se zákazníky a výnosy? Jakou hodnotu přinášíte svým zákazníkům, 
jak jim pomáháte? Jak se svými zákazníky komunikujete a jaké jsou vaše nejdůležitější 
distribuční kanály? Jaké máte náklady a kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit? Jaké jsou 
unikátní prodejní argumenty vaší nabídky?  

• Ne vždy to jde tak, jak plánujete. Je důležité mít zavedené krizové plány pro případ, že 
budete čelit překážkám. Je také zásadní poučit se z chyb nebo událostí, kvůli nimž se 
musíte odchýlit od svého plánu.

Chvilka na zamyšlení:  Jak to dělat lépe? Co jsme měli udělat jinak? Co se z toho můžeme 
naučit pro příště? Jaké plány nebo procesy bychom měli zavést, aby se to příště nestalo?

• Když nastanou problémy, buďte čestní a jednejte s investory a dalšími partnery 
transparentně. Sdělte jim svůj další postup a buďte při následujícím kroku sebejistí.

A nyní buďte aktivní!
1. Vyplňte schéma obchodního modelu. Vytiskněte si kopii šablony 

tohoto schématu a u každé z devíti sekcí proveďte brainstorming 
se svými společníky nebo poradcem, pokud jste sami. 

2. Vypracujte podnikatelský plán včetně přehledu společnosti, 
nabídky, cílového trhu, cílových zákazníků a konkurence, prodejní 
a marketingové strategie, operací, týmu a v neposlední řadě 
finančního plánu. Váš plán by měl obsahovat výsledovku, rozvahu 
a výkaz o peněžních tocích.. 

Další zdroje 

Canvanizer: online nástroj k tvorbě schématu vašeho obchodního modelu: 
https://canvanizer.com/new/business-model-canvas

Některé časté dotazy ohledně obchodního plánu z knihovny British Library 
(mimochodem skvělý zdroj pro startupy): 
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/business-plan-faq

Chyby, kterým se v obchodním plánu vyvarovat: 
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/how-to-avoid-business-planning-mistakes

Šablona podnikatelského plánu z webu o půjčkách Startuploans:
https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/

Více šablon obchodních plánů: 
https://www.businessnewsdaily.com/5067-free-business-templates-word-pdf.html


