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Financování a investice
1. Rady ohledně osobních financí 
2. Druhy financování  
3. Kolik byste měli získat peněz a kdy  
4. Další finanční lahůdky  

Kapitola 5

„Spočítejte si, kolik podle vás potřebujete peněz, potom to 
vynásobte dvěma a běžte je shánět.“  
– Marc Zornes, spoluzakladatel Winnow Solutions
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Získávání peněz je v podnikání klíčové. V zemědělsko-potravinářském sektoru existují některé specifické 
výzvy kolem financování. Je to dáno typicky pomalejší rychlostí růstu, sezónností cashflow a časem 
potřebným k návratu investic. Zatímco některé podniky rostou organicky a nepotřebují žádné externí 
financování, většina z nich potřebuje injekci hotovosti, ať už ve formě půjčky, předání podílu ve firmě za 
investice nebo grantu.  

Tato kapitola vás provede různými typy dostupného financování, nabídne vám tipy, jak přesvědčit investory, 
a můžete si v ní vyhledat vše, co se týká financování podniku. Než se do toho dáte, je podle nás vhodné 
popovídat si o osobních financích.  

Rady ohledně osobních financí   
• Spočítejte si, jak máte velkou rozjezdovou dráhu a z čeho budete žít, až bude všechno trvat dvakrát 

tak dlouho  (protože to tak vždycky je). Někteří podnikatelé začínají pracovat na svém nápadu, když 
jsou ještě plně zaměstnaní, a naplno se do toho vrhnou, až našetří dost peněz nebo do začátku získají 
financování. Možná byste měli v prvních fázích svého startupu zvážit práci na půl úvazku nebo jako OSVČ, 
kterou byste měli k navýšení rozjezdové částky. 

• Proč jsou vaše osobní finance důležité?  Protože rozhodně nechcete vybudovat skvělý startup a těsně 
před „výkopem na branku“ ho muset zavřít kvůli nedostatku osobních financí. Finanční stres také může 
mít značný dopad na vaši duševní pohodu, produktivitu a způsob vedení týmu.

• Důležité otázky, které si musíte položit:  Zvládnete situaci, kdy si měsíc nebo dva (popřípadě déle) 
nezaplatíte plat, abyste pomohli cashflow, protože musíte zaplatit svůj tým? Jste ochotni obětovat vedení 
startupu určité výdaje nebo součásti svého životního stylu? 

Druhy financování  
Druh strategie financování, pro niž se rozhodnete, bude záviset na typu 
podniku, který chcete vybudovat. Některé podnikatelské nápady potřebují 
do začátku jen málo peněz, zatímco jiné vyžadují více kapitálu. Zemědělsko-
potravinářský podnik, jako například akvaponická farma, bude mít vysoké 
kapitálové výdaje na začátku (náklady na strojní zařízení, fyzický prostor, 
vědeckou expertizu atd.), zatímco podnik vyrábějící potravinový produkt 
může začít v malém měřítku a s malými přímými investicemi, růst organicky 
a získat více kapitálu až na škálování. Zvolený druh financování závisí na 
tom, jak velkou kontrolu si chcete zachovat nad podnikem a jakou máte 
chuť riskovat. Pokud si zvolíte přímé investice, předáte část svého podniku 
investorům. Když si však vezmete peníze na dluh, budete mít podnik pod 
kontrolou, na druhou stranu ale ponesete odpovědnost za jeho splacení. 
Nyní se podíváme na jednotlivé možnosti podrobněji. 

Kapitola 5

Ženy a etnické menšiny mají k financování značně obtížnější přístup, přestože existuje stále více 
důkazů, že investovat do nich je chytré (zdroj). Pro startupy řízené ženami může být užitečný tento 
seznam zdrojů financování a tento seznam užitečných zdrojů a podpůrných sítí může být užitečný 
pro startupy vedené jak ženami, tak příslušníky etnických menšin. Přestože tato zpráva není 
vyčerpávající, předkládá od strany 46 některé užitečné tipy pro migranty a etnické menšiny v řadě 
evropských zemí.



58

Financování grantem
Můžete-li získat finance pomocí grantu, udělejte to! Jaké to má výhody? Jsou to peníze zdarma. Peníze, 
které nemusíte splácet a za které nemusíte nikomu dát podíl firmy. Granty většinou poskytují vlády, 
nadace, neziskové organizace nebo velké firmy. Jaké to má nevýhody? Žádání o grant může být zdlouhavé, 
komplikované a časově náročné na zpracování a kritéria k jeho získání mohou být relativně přísná; často vás 
svazují k předání peněz na charitativní činnost, místo na zdokonalování podniku. Jak najít zdroje financování 
pomocí grantů – podívejte se na charitativní nadace ve své zemi, choďte na filantropické akce a akce pro 
startupy, zjistěte, zda jiné udržitelné podniky nebo obecně prospěšné organizace získaly financování, které 
by se mohlo hodit pro vás, nastavte si upozornění Googlu s klíčovými slovy a vyhledejte, zda u poskytovatelů 
grantů ve vaší zemi existují přidružené weby. Zde máte pro začátek několik celoevropských a globálních 
webových stránek (nezačlenili jsme specifické weby pro jednotlivé země):  

• Granty na inovaci prostřednictvím Regionální inovační strategie institutu EIT (EIT RIS):  získejte 
financování ve výši až 10 000 eur na svou zemědělsko-potravinářskou inovaci, aniž byste ztráceli podíl ve 
své firmě. Tyto granty oceňují nejlepší podnikatele a startupy v jižní a východní Evropě s podnikatelským 
nápadem v rané fázi, který může pomoci iniciativě EIT Food v jejím poslání. https://www.eitfood.eu/
programmes/ris-innovation-grants

• Postcode Lotteries Green Challenge (Zelená výzva – loterie podle PSČ):  okaždoroční soutěž pro 
podnikatelská řešení přispívající k udržitelnější planetě; vítěz získává 500 000 eur!  
https://www.greenchallenge.info/info/green-challenge-fund

• Posilování další generace inovátorů  při vytváření nových řešení, která budou transformovat náš 
potravinový systém, se věnuje Thought for Food https://thoughtforfood.org/challenge/

• Barilla Centre for Food and Nutrition:  The 2018 BCFN YES! Soutěž o grant na výzkum zve mladé 
doktory a postgraduální výzkumné pracovníky jakéhokoli původu a národnosti, aby předložili svůj 
výzkumný projekt ke zlepšení udržitelnosti našeho potravinového systému (20 000 eur)  
https://www.barillacfn.com/en/

• Eurostars:  Jste-li malá společnost a potřebujete veřejné finance na inovativní nápad, pro vaše potřeby 
byla pečlivě vyvinuta iniciativa Eurostars: https://www.eurostars-eureka.eu/2019-cut-offs

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Granty na udržitelný rozvoj zemědělsko-
potravinářského a lesnického odvětví a venkova https://www.welcomeurope.com/european-funds/
eafrd-european-agricultural-fund-rural-development-713+613.html#tab=onglet_details

• Evropský námořní a rybářský fond: pomáhá rybářům v přechodu na udržitelné rybaření a podporuje 
udržitelný rozvoj akvakultury. https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en

• Příležitosti financování a veřejných soutěží Evropské komise a jiných orgánů EU:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

• Nadace Nestlé: iniciuje a podporuje výzkum lidské výživy tam, kde je to důležité pro veřejné  
zdraví v zemích s nízkými a nižšími středními příjmy podle klasifikace Světové banky  
http://www.nestlefoundation.org/

Crowdfunding
Crowdfunding se u startupů rozšířil za posledních deset let jako alternativní způsob získávání finančních 
prostředků. Existují dva hlavní způsoby crowdfundingu: odměnový a podílový. 

Odměnový crowdfunding nabízí lidem (podporovatelům zvaným backeři) odměnu za to, že jí poskytnou 
peníze, obvykle ve formě verze produktu nebo služby, na kterou se firma snaží vybrat prostředky. Tyto druhy 
crowdfundingových kampaní bývají pro menší fundraisery (průměrná výše získaných prostředků na webu 
Kickstarter činí 18 tisíc eur), i když některé kampaně získaly sta tisíce nebo i miliony eur. Takové kampaně 
nejsou zadarmo. Crowdfundingové platformy si účtují 3 až 7 % – většina z nich požaduje více u flexibilní 
kampaně (tam, kde získáte peníze nehledě na splnění vašeho cíle), než u fixní kampaně (tam, kde dostanete 
peníze, pouze pokud dosáhnete cíle). Odměnový crowdfunding je skvělý způsob, jak pro startup získat 
prostředky do začátku, a má také další výhody. Umožní vám otestovat si, zda je po vašem nápadu sháňka, 
vytvořit si komunitu loajálních podporovatelů, kteří vás pravděpodobně budou následovat na vaší cestě, a 
udělat kolem vaší značky a produktu/služby rozruch. 
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Podílový crowdfunding je podobný jako získávání prostředků od 
investorů (viz oddíl níže o kapitálových investicích), kromě toho, že 
probíhá přes crowdfundingové platformy jako Crowdcube, WiSeed 
a FundedByMe. Jednotlivci investují různé částky do podílu ve 
společnosti; většina platforem nabízí i tak nízké investiční částky 
jako 10 eur. Investoři to dělají s očekáváním, že se jim to do 5 až 10 
let vrátí, ať už při prodeji (společnost je prodána jiné společnosti), 
prostřednictvím zpětného odkoupení (společnost se rozhodne 
odkoupit podíly investorů zpět), nebo prostřednictvím primárního 
úpisu akcií (IPO), kdy společnost vstoupí na akciový trh. Tyto 
kampaně vyžadují důkladnější práci než odměnové, protože jsou k 
nim potřeba obchodní plány, finanční prognózy a ocenění, zatímco 
u odměnových kampaní nikoli. Odměnový crowdfunding se řídí 
finančními předpisy dané země a platformy musí být schváleny 
příslušnými finančními orgány.  

Crowdfunding není jednodušší než jiné typy získávání peněz a neměli byste podcenit množství práce, 
které vás bude stát. A vyžaduje vysokou úroveň sofistikovaného marketingu.  

Jak na to, aby byl crowdfunding úspěšný:

• Příprava je klíčová:  Naplánujte si, co musíte udělat, než spustíte crowdfundingovou kampaň 
– každý krok, který uděláte, až poběží, a jak budete řídit věci po ní. Váš plán by měl obsahovat 
částku, kterou se snažíte vybrat, vaši marketingovou strategii, PR strategii a seznamy 
kontaktů. Předem si připravte e-maily a oznámení, která rozešlete v důležitých chvílích. Je 
zásadní, abyste byli připraveni na spuštění crowdfundingové kampaně, je ale také důležité 
připravit se na to, až skončí. Podporovatelé ve vás vkládají své peníze a víru, měli byste tedy 
dodat to, co slibujete. 

• Buďte kreativní a opravdoví:  Vytvořte originální, zajímavou kampaň pro lidi, které si chcete 
získat. Zdá se to samozřejmé, ale mnoho crowdfundingových kampaní skončilo neúspěšně, 
protože si zakladatelé mysleli, že lidé budou chtít sponzorovat jejich podnik jen proto, že je 
„cool“. Vyprávějte svůj příběh a apelujte na emoce. Probuďte v lidech představivost, ať mají 
pocit, že se podporou vaší kampaně stávají součástí něčeho většího. 

• Uvědomte si, kolik je to ve skutečnosti práce:  Crowdfunding není jen o tom dát kampaň 
online a inkasovat peníze. Musíte být připraveni pracovat a zase jen pracovat. Jakmile kampaň 
spustíte, stává se prací na plný úvazek, při níž je třeba spravovat kampaně na sociálních sítích 
a vyřizovat přímý kontakt s lidmi. Budete se muset spojit se všemi, s nimiž jste se seznámili, ať 
už osobně, nebo profesně.  

• Vymyslete, jak začít silným tahem   Většina crowdfundingových kampaní, které nevyberou 
30 % peněz v prvních pár dnech, skončí. Mějte tedy plán, jak toho dosáhnout. Ochotní 
podporovatele/investoři by už měli stát ve frontě, jakmile kampaň spustíte. Vytvořte pocit 
urgentnosti – třeba nějakou pobídkou pro lidi, kteří přispějí brzy (například omezené množství 
odměn, tombola, do které je přidáte, šance vyhrát něco speciálního atd.). Je dobré udělat si 
základní propočet, kolik lidí musíte získat, abyste dosáhli svého cíle.

• Budujte vztahy: snažte se vybudovat osobní vztah s co největším počtem přispěvatelů. 
Podporovatelé ve vás věří natolik, že investovali do něčeho, co ještě neexistuje. Ukažte jim, že 
si toho vážíte. Zaslouží si to. Když tyto vztahy dobře zvládnete, tito lidé do vás pravděpodobně 
investují i v budoucnosti.   

• Učte se od ostatních:  Podívejte se na úspěšné kampaně a inspirujte se. Vybrali jsme pro vás 
do začátku dvě. 
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Tipy podnikatelů ohledně crowdfundingu

Odměnový crowdfunding – případová studie 
Toast Ale 

• Platforma:  Spoluzakladatel 
(https://www.crowdfunder.co.uk/raiseatoast#start)

• Cíl: 20 000 liber

• Výsledek: 29 452 liber od 449 podporovatelů za 28 dní

Proč to fungovalo? Společnost Toast Ale uchopila vážný problém 
(plýtvání potravinami) a přeměnila ho na něco chutného a 
populárního (pivo).  

• Závažné sdělení předala pozitivně, s humorem a 
přispívajícím „backerům“ dodala smysl skutečné hodnoty 
(řešení plýtvání potravinami) tím, že jim vysvětlila hmotný 
dopad své činnosti (kolik se s každou platbou zachrání 
plátků chleba). 

• Jasné vysvětlení toho, na co lze použít peníze. 

• Chytré a kreativní odměny podle různě velkých rozpočtů.  

„Crowdfunding silně doporučuji, ale ne k výběru peněz. K vybudování 
komunity. Je to bezvadný způsob, jak se o vás lidé a média dozvědí a jak 
lidi svázat a vaší značkou. Stojí to ale hodně úsilí a času. Udělejte to, jen 

když máte ve svém týmu silně zastoupený marketing.“ 
– Chantal Engelen, spoluzakladatelka společnosti Kromkommer

„My jsme to udělali, protože jsme v tom viděli příležitost podělit se o naše 
poslání a úspěch s našimi zákazníky. Za částku o trochu vyšší, než je cena 
našeho produktu, bylo možné investovat do naší vize a posunout ji na další 
úroveň. Lidé tím byli nadšení a byl to opravdový úspěch. Teď máme armádu 
přívrženců, kteří nejen věří v naši práci, ale investovali do ní i emocionálně. 
A to je neuvěřitelný pocit propojení, velmi typický pro crowdfunding. Je to 
ale na druhou stranu taky dost otrava. Musí se tomu věnovat hodně práce. 
Zvlášť u podílového crowdfundingu – právní hledisko věci, je drahé 
ho vybudovat.“ 
– Dan Kurzrock, spoluzakladatel a vedoucí oddělení obilnin ve 
společnosti Regrained 

„Crowdfunding je NEJLEPŠÍ marketingový nástroj! Kde jinde můžete sami sebe 
propagovat, sdělit všem svůj příběh, dostat váš produkt k rukám lidí, získat od nich 
feedback, vytvořit ambasadory značky a zároveň vybrat peníze?“ 
Cheryl Clements, zakladatelka a ředitelka crowdfundingových stránek 
PieShell pro jídlo a nápoje
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Podílový crowdfunding – případová studie: 
zmrzlina Oppo   

• Platforma: Seedrs (https://www.seedrs.com/oppo-ice-cream)

• Cíl: 100 000 liber

• Výsledek: 353 811 liber

V r. 2015 se Oppo stala „nejpřeplacenější“ iniciativou vůbec na 
Seedrs. Stanovila si, že vybere 100 000 liber, ale získala přes 300 
000. A když se v r. 2016 na Seedrs vrátila do druhého kola, svého 
cíle 150 tisíc liber dosáhla zhruba za 6 hodin.   

Proč to fungovalo?  Neprodávali jen produkt, ale vyprávěli příběh 
o tom, jak Oppo vzniklo. My lidé tíhneme nejprve k pocitům 
a teprve pak k přemýšlení, a tak se vyplatí uchvátit lidskou 
představivost a zahrát na emoce. 

Půjčka neboli dluh
Efektivním způsobem, jak získat kapitál a udržet si nad firmou co největší kontrolu, je půjčovat si v různých 
fázích startupu na dluh. Půjčku lze získat od bank, i když ve fázi začínajících podniků je to vzácné, a je 
pravděpodobnější, že ji získáte od věřitelů zaměřených na startupy. Existují i vládní programy poskytování 
půjček. Nevýhodou dluhu je, že ho musíte splatit s úroky (na rozdíl od peněz z crowdfundingu, přenechání 
podílu ve firmě nebo grantu). Některé půjčky pro startupy mohou vyžadovat i osobní záruky. To znamená, že 
pokud podnik ztroskotá, za splacení peněz nesete osobní odpovědnost. 

Stále populárnější jsou u startupů konvertibilní dluhopisy. Jsou to také půjčky, ale místo vyplacení v hotovosti 
jsou splacené kapitálovým podílem vaší společnosti. Tyto dluhopisy vám umožňují odložit ocenění vašeho 
podniku (pro startupy často složitá operace) a nevyžadují vracet peníze. Prostřednictvím tohoto mechanismu 
nezískávají investoři kapitál společnosti hned, ale podíl ve vašem podniku získají až v dalším kole kapitálových 
investic (viz níže). Zní vám to dobře? Určitě, ale nezapomeňte na náročnou práci, co se týče oceňování firmy, a 
ustavení všech řádných právních rámců pro investice, k nimž musí ještě dojít. Podívejte se na tento rychlokurz
o konvertibilních dluhopisech s informacemi, jak by se pro vás mohly hodit.  

Přímé investice (equity)
Při této praxi získáte kapitál od investorů za podíl* na vašem podniku. Přímé investice za podíl na firmě 
mají mnoho forem – peníze můžete získat od soukromých osob (často nazývaných andělskými investory), 
od skupin investorů, z rizikového kapitálu, fondů… Existují různé kategorie investorů, například investoři v 
konkrétním sektoru (v tomto případě si vyhledejte ty, kteří se zaměřují na potraviny a agrotechnologie!) nebo 
investoři soustřeďující se na prospěch svých investic (vedle finanční návratnosti na ekologický a sociální vliv). 
Přímé investice jsou skvělým způsobem k získání většího množství prostředků. Také přitom můžete najít lidi, 
kteří mohou být pro růst vašeho podniku velmi důležití. Zvažte, zda chcete investory, kteří jen investují a příliš 
se neangažují (generalisté), nebo ty, kteří na sebe ve firmě berou větší roli, působí jako poradci a otevírají vám 
dveře (strategičtí investoři). Získat kapitál od těch správných investorů je zásadní. Když si pro to, co chcete 
dělat a jak to chcete dělat, najdete lidi „na stejné vlně“, vznikne mezi vámi lepší spolupráce. Lidé s relevantními 
zkušenostmi vám pomohou urychlit váš růst tím, že vás představí na důležitých místech a pomohou vám 
vyhnout se chybám, kterými si už sami prošli.

Při budování a vedení udržitelného podniku je výhodné spolupracovat s investory, kteří se soustřeďují na 
prospěšný vliv investic. Vyhledáte-li si lidi, kteří věří v poslání vaší firmy, budou si cenit jejího širšího dosahu 
stejně, a možná i více, než finančních zisků. Znamená to, že na vás pravděpodobně nebudou tak tlačit ohledně 
návratnosti a vytěžení hodnoty z podniku v rané fázi.   

*Můžete vydávat různé typy akcií. Dobrý přehled poskytuje Investopedia, ale než se rozhodnete, co se pro váš 
podnik hodí nejlépe, silně vám doporučujeme požádat o právní a finanční poradenství. 
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Kroky k získání přímých investic  

• Identifikujte své potřeby financování: měli byste mít ponětí o tom, kolik peněz 
musíte získat nyní a v budoucnosti (investoři se vás budou ptát, kolik plánujete 
získat v pozdější fázi). 

• Spočítejte si hodnotu podniku:  Tedy jakou má podnik cenu, na jejímž základě 
se určí procento, kterého se budete muset vzdát výměnou za investice. Více o 
tom na konci této kapitoly. 

• Vypilujte stručné shrnutí svého startupu:  Měli byste být schopni vysvětlit své 
podnikání v jedné větě, doslova během jízdy ve výtahu. 

• Vytvořte krátkou prezentaci + podrobnější souhrn: více o obou najdete níže.  

• Najděte si příležitosti k přesvědčování investorů: Vyhledejte si sítě investorů 
(začněte snad nejlépe s EIT Food Investor Community), prezentační večery, 
stavte na své vlastní síti kontaktů, zeptejte se přátel a jiných startupů na tipy 
nebo zda mohou někoho doporučit.  

• Naučte se, jak přesvědčovat:  cvičení dělá mistra. Máte-li příležitost 
„pitchovat“ před investory, berte to vážně a buďte vždy připraveni. Svou krátkou 
řeč byste si měli nacvičit a znát ji jako své boty. Také byste se měli připravit na 
potenciální otázky investorů. Může to nahánět strach, ale nezapomeňte, že svůj 
byznys znáte lépe, než kdokoli jiný, tak si věřte a obhajte svůj návrh. Investoři 
vás nechtějí nachytat. Mají-li o váš podnik zájem, budou se chtít ujistit, že jste 
udělali domácí úkoly, máte skvělý tým a plánujete svůj nápad zrealizovat. 

 
 
Pár dalších užitečných tipů:   

• Buďte struční. Čím stručnější a výstižnější, tím lépe. Dodržujte časové harmonogramy, které dostanete, 
pokud o nich rozhoduje někdo jiný.  

• Buďte nadšení a o své nadšení se podělte. Investoři chtějí investovat do lidí, kteří by dali cokoli za to, aby 
mohli rozšířit svůj byznys. Pokud na jednání nepřijdete pozitivně naladění, oni také nebudou pozitivní.  

• Seznamte se se svým publikem: pokud budete schopni najít si o svých investorech informace, než je 
začnete přesvědčovat (není tomu tak vždy například na prezentačních akcích), udělejte to a prezentaci 
předneste na míru jim a jejich zájmům.  

• Vyprávějte příběh: podělte se o svou velkou vizi a prodejte svůj sen. Najděte způsob, jak do nich vtáhnout 
své publikum, a zahrajte na strunu jeho emocí. Na podrobnosti se budou moci zaměřit později, když už 
do toho budou chtít jít.  

• Jakmile jste našli investory:  vytvořte soubor podmínek. Šablony podmínek najdete online, ale nejlepší je 
na nich (a na dalších investičních dokumentech) pracovat s právníky, protože přímý finanční dopad by v 
případě, že uděláte chybu, mohl být značný.   

• Připravte právní dokumenty s právníky. 

• Ať se penízky sypou! A pak už začíná skutečná legrace. 
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Vytvoření krátké prezentace (pitch deck) a podrobnějšího 
souhrnu (investment teaser)

Tzv. pitch deck je stručná prezentace představující hlavní 
aspekty vašeho podnikatelského plánu. Používá se k přesvědčení 
investorů (nebo dalších stran, od nichž něco chcete, jako 
například akcelerátorů nebo určitých zákazníků). Obecně vzato 
by tato prezentace neměla mít víc než 15 diapozitiv a měla by 
být jasná a výstižná. Méně je tady více! Důkladně ji promyslete 
včetně jejího provedení, protože nebudete mít moc času udělat 
dojem na lidi, které přesvědčujete. Udělejte ji vizuálně zajímavou, 
což seznam s odrážkami a text čtený z obrazovky rozhodně 
není! Nadšeně předneste svůj příběh, abyste své publikum 
zaujali emocionálně. 

Dobrý příklad souhrnu:  

• Jaký problém  se snažíte vyřešit? 

• Jaké máte řešení?

• Na jaký trh cílíte a jak je velký? 

• Jak váš produkt nebo služba funguje nebo co přináší? 

• Kdo je vaše konkurence a jak problém řeší ona? 

• Jaké máte unikátní prodejní argumenty?

• Jak nad konkurencí vynikáte? 

• Jakou máte zatím trakci? Jaký je prodej a jaké máte stávající nebo potenciální zákazníky? 

• Koho máte v týmu a proč jsou to ti praví lidé? 

• Jaká je vaše finanční prognóza na příštích 3–5 let? 

• Jaké investice požadujete? (nebo jiné, pokud to není použito k investicím)

Podrobnější souhrn je podobně jako krátká prezentace často to první, co potenciální investoři vidí. Obvykle v 
něm na jedné nebo dvou stranách obsáhnete stejné oddíly jako v krátké prezentaci, ale podrobněji, na což jste 
dřív neměli čas. 

Je také důležité, abyste byli v přístupu k potenciálním investorům opatrní, protože existují zákony na ochranu 
před podvody u klamných investičních příležitostí. Nejlepší je zjistit si tyto předpisy v konkrétní zemi a/nebo 
se poradit s právníkem. 



64

Souhrnná tabulka typů financování 

Typ financování Pro Proti
Grant • Nemusí se splácet ani za něj 

dávat podíl ve firmě
• Žádosti mohou být komplikované a 

náročné na čas
• Zpracování může trvat dlouho
• Většinou mají přísná kritéria vhodnosti

Crowdfunding 
(odměnový)

• Umožní vám otestovat 
sháňku lidí po vašem nápadu 
a získat zpětnou vazbu

• Příležitost k vybudování 
komunity loajálních 
podporovatelů a ambasadorů 
značky

• Pomáhá šířit příběh vaší 
značky a vytvářet kolem ní a 
produktu/služby rozruch

• Nemusí se splácet, ani za něj 
dávat podíl ve firmě

• Vyžaduje spoustu práce před kampaní, 
během ní i po ní 

• Musíte mít podporovatele čekající ve 
frontě, ještě než crowdfunding začne, 
jinak máte malou šanci na úspěch 

• Crowdfundingové weby si účtují 3–7% 
poplatek

• Získané peníze nejsou příliš vysoké 
(průměr na Kickstarteru je 18 000 eur)

• - Méně vhodné pro B2B podniky

Crowdfunding 
(podílový)

• Potenciál k získání vysokých 
částek ve srovnání s 
odměnovým crowdfundingem

• Pomáhá šířit příběh vaší 
značky a vytvářet kolem ní 
nebo produktu/služby rozruch 

• Příležitost k vybudování 
komunity loajálních 
podporovatelů a ambasadorů 
značky

• Vyžaduje ještě více práce než odměnový 
crowdfunding (musíte mít obchodní plán, 
finanční prognózu a odhad ceny)

• Musíte přenechat podíl svého podniku
• Musíte získat schválení od příslušných 

finančních orgánů

Půjčka (dluh) • Získáte kapitál a zároveň si 
udržíte kontrolu nad firmou

• Musí se splácet s úroky
• Pro startupy bez trakce je obtížné ji získat
• Může vyžadovat osobní záruky 

Přímé investice • Příležitost získat větší 
množství prostředků

• Možnost urychlit růst 
prostřednictvím spolupráce s 
investory 

• Musíte přenechat podíl svého podniku
• Máte pak investory, které musíte zvládat 

a skládat jim účty (to může být dobré, ale 
také špatné) 

Vztahy s investory
Jakmile máte na palubě investory, musíte vymyslet, jak to s nimi budete zvládat. Někteří investoři budou 
náročnější než jiní. S nadšenými investory můžete naplánovat pravidelná setkání nebo debaty, máte-li pocit, 
že vám mohou v něčem pomoci. Celkově budete muset vytvořit metodu pravidelného reportování – může to 
být jednou za týden, za měsíc nebo za čtvrtletí (ne však déle než za tři měsíce).   

Nejlepší tipy podnikatelů, jak to zvládnout s investory 

„Než získáte rovnováhu a řádně vybudujete důvěru, je lepší 
komunikovat více než méně.“ 
– David Rosenberg, ředitel a spoluzakladatel Aerofarms



65

Kolik byste měli získat peněz a kdy
Na tuto otázku není přímá odpověď, bude se hodně lišit podle typu daného podniku a 
různých fází podnikání. Myslíme, že je užitečné ukázat vám cestu několika podniků.  

Podnik č. 1: značka vyrábějící snacky s cvrčky  

1. Osobní finanční prostředky:  tři spoluzakladatelé, každý z nich investoval 5 000 eur ze svých úspor k 
vytvoření základní koncepce prototypů snacků vyrobených doma a počáteční představy o brandingu s 
designéry na volné noze. Tento produkt MVP a původní značka byly použity v další fázi fundraisingu. 

2. Financování grantem:  O 3 měsíce později získal podnik grant od místního inkubátoru společensky 
prospěšných podniků ve výši 10 000 eur. Tato částka byla použita na financování dalšího vývoje 
produktu a značky.  

3. Crowdfundingová kampaň:  6 měsíců po počáteční osobní investici se společníci rozhodli získat další 
část kapitálu prostřednictvím odměnového crowdfundingu k vybudování komunity přívrženců. Získali 
předprodejní nabídku na své tyčinky v hodnotě 25 000 eur. Tyto peníze vložili do první řádné výroby spolu 
s obalovou firmou. Takto vyrobené snacky použili na získání prvních zákazníků a k dalšímu fundraisingu. 

4. Kolo s andělskými investory č. 1: po roce, kdy si zakladatelé získali své první zákazníky a vyzkoušeli 
prodej v malém měřítku, se rozhodli pro první kolo financování od andělských investorů, aby svůj podnik 
rozšířili do dalšího stádia. Získali 160 000 eur a prostředky na rozšíření svého týmu a marketingu, aby 
značka vešla ve známost.

5. Kolo s andělskými investory č. 2:  19 měsíců od 1. kola, kdy zakladatelé získali trakci u dvou 
velkých maloobchodníků a značně zvýšili své tržby a plánované prodejní příležitosti, se rozhodli pro 
druhé kolo fundraisingu od andělských investorů (částečně stávajících, částečně nových). Získali 400 
000 eur a utratili je za vývoj nového produktu, dalšího budování týmu a dolaďování značky a marketingu. 
To firmě pomohlo získat přístup k tisícům obchodů a pokrýt režii (chvíle, kdy se celkové výnosy rovnají 
celkovým výdajům).  

Podnik č. 2: Potravinářsko-technologická firma vytvářející řešení k minimalizaci 
spotřeby vody a používání pesticidů v tradičních hospodářstvích  

1. Osobní finance:  Dva spoluzakladatelé použili vlastní finanční prostředky na dobu, kdy pracovali na svém 
obchodním plánu a krátké prezentaci pro investory. Následně si zajistili první kolo financování.

2. Kolo s andělskými investory č. 1:  8 měsíců od původního nápadu získala společnost 250 000 eur 
na vývoj produktu, studie proveditelnosti a pilotní otestování technologie na dvou různých farmách. 
Výměnou za to dala 20 % svého kapitálu, přičemž její hodnota byla po investici stanovena na 1 250 000 
eur (více v lexikonu finančního žargonu).  

„Investoři nejsou vaši šéfové, a když se k nim tak budete chovat, 
nezískáte od nich to nejlepší a nebudete dobrým lídrem. Než jsme 

si vybrali investory, „proklepli jsme si je“ ohledně naší mise. Provedli 
jsme test lakmusovým papírkem – když investor nevyprávěl nic, žádný 

příběh ani anekdotu, o tom, jak se cítí, když vyhazuje jídlo, bylo velmi 
nepravděpodobné, že by misi získal. Vymyslete způsob, jak si důkladně 

prověřit investory. A pochopte také, že když nějaký investor nemá o váš 
podnik zájem, není to osobní, jednoduše to nechápe.“ 

– Saasha Celestial-One, spoluzakladatelka společnosti Olio  
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3. Podílový crowdfunding:  po dalších 8 měsících se společníci, sebejistí díky pokrokům a potenciálním 
výhodám crowdfundingu, rozhodli spustit podílovou kampaň a získali dalších 600 000 eur za 30 % 
společnosti. Setřela se tak hranice mezi zakladateli a andělskými investory. Financování bylo použito 
na další rozvoj technologie a uvedení řešení na trh pro mnoho farem. Prostřednictvím kontaktů 
vybudovaných během kampaně byli zakladatelé představeni i jednomu z největších agrotechnologických 
podniků na světě. 

4. Dluh: po roce si uvědomili, že pro svou firmu potřebují o něco více hotovosti, než přistoupí k dalšímu 
významnému fundraisingu, zatímco jednali s fondy rizikového kapitálu. Vydali tedy konvertibilní dluhopis 
pro stávající investory jako přemosťující půjčku. Tyto peníze fungují jako přemostění mezi dvěma koly 
financování. Investoři, kteří je půjčují, získají slevu na přímé investici, až skončí další kolo financování. 

5. Rizikový kapitál:  Po 17 měsících je společnost připravená na škálování! Získala 1,5 milionu eur 
rizikového kapitálu od strategického partnera s odbornými zkušenostmi v sektoru. Spoluzakladatelé 
se vzdali dalších 25 % podniku, čímž došlo ke zředění stávajícího kapitálu podílníků. Fond rizikového 
kapitálu jmenoval člena správní rady a umožnil podniku přístup k prostředkům sloužícím k 
opravdovému škálování.   

Když se rozhodujete, kolik financí získat, je dobré si 
položit pár otázek:  

• Na co tyto peníze konkrétně použijeme? 

• Čeho chceme dosáhnout před dalším fundraisingem?

• Co chceme prokázat před dalším fundraisingem? 

• Jak velkou hodnotu přidá tento fundraising naší firmě? 

• Jaký máme plán B, pokud to před dalším fundraisingem nepůjde 
podle plánu?

Nejlepší tipy od podnikatelů o získávání investic

„V začátcích budování své firmy buďte super připravení. Přinášejte 
oběti. Buďte připraveni na to, že nebudete brát plat, budete hodně 
dřít, ale nějak najdete způsob, jak to udělat. Tím se hodně naučíte. Až 
získáte peníze, začnou od vás očekávat výsledky. Než je získáte, je to 
jen vaše hra. Nejde ale jen o to, jak dostat co nejvíc peněz... Získejte 
jich dost na to, abyste měli prostor a mohli dosahovat spousty 
milníků. A najděte si investory, s nimiž si rozumíte.“ 
– Marc Zornes, spoluzakladatel Winnow Solutions 

„Vezměte si, co potřebujete, abyste byli schopní splnit svůj 
slib – rychlost dodání produktu na trh je tu zásadní, takže 
pokud máte k dispozici kapitál zvenku, je to pro úspěch 
vašeho podniku zcela zásadní.“ 
– Arturo, spoluzakladatel Clara Foods
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„Já bych doporučila brzy si prostudovat zdroje o neředění kapitálu, financování granty 
atd. Buďte ale konkrétní a zaměřte se na fondy, které se vztahují k vaší branži. K 

soutěžím pro startupy přistupujte s určitou opatrností, mohou být skvělé pro reklamu, 
nějaké to financování a jako dávka dopaminu, ale dala bych si pozor na disciplínu co 
do času stráveného na žádostech, pitchování atd. Co se týče financování rizikovým 

kapitálem, opět si promyslete, na které investory zacílit. Potraviny a zemědělství jsou 
úzce specializovaný, ale rostoucí sektor s různými fondy, které se specificky věnují 

technologiím v těchto oblastech. Vřelý úvod je stokrát lepší než chladný e-mail (…). 
Fundraising je vyčerpávající, a když už se mu věnujete, radila bych to dělat naplno. 

Osobně to pro mě jako ředitelku firmy bylo v počátečních fázích vždy složité, ale 
stanovte si cíle, například 50 schůzek za měsíc, a snažte se naplánovat si jich několik za 

den v kratším období.“ 
– Abi Ramanan, ředitelka a spoluzakladatelka ImpactVision 

„Financování může být velmi složité. Nechcete se vzdát příliš velkého podílu ve 
firmě, ale chcete být schopni budovat byznys. Chcete do toho zabudovat půjčku, 

ale potřebujete být také schopní na ni vydělávat prodejem. Všechno záleží na 
vašem produktu a službě… My jsme firma s obrovskými výdaji, museli jsme utratit 

miliony, než jsme měli produkt, a to ovlivňuje vaši strategii a model financování. 
Potom, co začnete generovat výnosy, musíte spravovat účty, máte skutečné 

zákazníky a příjmy a už nemůžete investorům prodávat sny a lakovat jim to 
narůžovo. Zakotvíte v realitě. Když ještě výnosy nemáte, prodáváte jen sen a to je 
daleko jednodušší. Ovlivňuje to vaši strategii financování. Pokud můžete, získejte 

co nejvíc od správného investora se správným stylem investování a správným 
étosem, ale ujistěte se, že vás na této cestě bude doprovázet.“ 

– Steven Dring, spoluzakladatel Growing Underground

Lexikon finančního žargonu
Při obchodních debatách se hází mnoha finančními pojmy, a pokud jste se ještě nesnažili 
získat investice nebo nezaložili firmu, můžete být trochu ztraceni. Měli byste znát pár 
následujících termínů:

• Ocenění podniku: proces stanovení ekonomické hodnoty společnosti. Odhad může být použit ke 
stanovení spravedlivé ceny vašeho podniku k různým účelům včetně prodejní hodnoty, založení 
partnerského vlastnictví nebo k získání investic (zdroj). Pro vás je v této fázi pravděpodobně 
nejrelevantnější to poslední, protože budete muset vypočítat cenu firmy za účelem získání investic. 
Investopedia uvádí několik různých způsobů, jak to udělat. Bude dobré, když nezapomenete, že to není 
exaktní věda a je to velmi subjektivní.

• Ocenění před investicí a po investici: vztahuje se k odhadu ceny vaší firmy před a po investování. Po 
získání financování hodnota vaší firmy stoupá.

• Tabulka kapitálu: cap tabulka nebo tabulka kapitalizace zobrazuje podíly vlastnictví vaší firmy. Jste-li dva 
spoluzakladatelé, nezískali jste investice a máte rozdělené vlastnictví, v tabulce budete uvedeni vy dva 
s rozdělením 50 na 50. Když získáte investice, změní se to. Tabulka ukazuje jen různé procentní podíly 
vlastnictví jednotlivých podílníků.

• Podmínky: původní dokument sepsaný a odsouhlasený oběma stranami před dokončením investice. 
Když například získáváte investice za podíl ve firmě, hlavní investor (ten, co vkládá nejvíce peněz) může 
navrhnout určité podmínky, které musejí ostatní investoři dodržovat. Podmínky pak poskytují základ pro 
sepsání podrobnějších právních dokumentů. 
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• Dohoda podílníků: Dohoda podílníků je urovnání mezi podílníky popisující způsob, jak má být firma 
provozována, a jejich práva a povinnosti. Tato dohoda také obsahuje informace o řízení společnosti a 
výsadách a ochraně podílníků. (zdroj)

• Stanovy společnosti: dokument specifikující předpisy pro provoz společnosti a definující její účel. Tento 
dokument stanoví, jak v organizaci plnit úkoly včetně procesu jmenování ředitelů a zacházení s finančními 
výkazy (zdroj). Jak dohodu podílníků, tak stanovy společnosti obvykle sepisují právníci. Mohou se zdát 
poněkud obtížné a nesrozumitelné, proto se jim věnujte a snažte se jim porozumět, protože jsou důležité 
pro nastavení fungování vašeho podniku v současnosti i v budoucnosti. 

Pokud hledáte informace o investicích nebo financích, skvělým zdrojem je Investopedia.  

Shrnutí kapitoly 5   
Hlavní ponaučení

• Nezapomeňte na své osobní finance – naplánujte si, z čeho budete žít, až bude všechno 
trvat dvakrát tak dlouho (protože to tak vždycky je). Možná ze začátku pokračujte v práci 
na plný úvazek nebo na půl úvazku a na podnikatelském nápadu pracujte ve svém volném 
čase.

Chvilka na zamyšlení: Jak velkou máte osobní finanční rezervu do rozjezdu? Jaké oběti jste 
ochotni přinášet, pokud/až půjde do tuhého? Jste ochotni obětovat vedení startupu určité 
výdaje nebo součásti svého životního stylu?

• Existuje mnoho typů financování (granty, crowdfunding, půjčky a přímé investice) se svými 
plusy a mínusy, svou strategii financování si proto dobře promyslete.

Chvilka na zamyšlení: Jste ochotni vzdát se podílu ve své firmě výměnou za investice? 
Pokud ano, máte zájem o obecné, nebo strategické investory?

• Abyste získali přímé investice, musíte definovat potřeby financování, nechat podnik ocenit, 
musí se vám podařit pitch a krátká prezentace, je třeba vypilovat své přesvědčovací 
schopnosti a vyhledávat příležitosti, kde investory přesvědčovat. Buďte připraveni vyřešit 
právní dokumenty s právníky a promyslete, jak zvládnout vztahy s investory. 

Chvilka na zamyšlení: Kolik kapitálu byste chtěli získat? Na co tyto prostředky použijete? 
Co chcete dokázat a doložit před dalším fundraisingem? O kolik zvýší tento fundraising 
hodnotu vaší firmy? Jak budete zvládat vztahy s investory?

• Crowdfunding je vedle získání peněz skvělý způsob, jak se podělit o příběh, vytvořit okolo 
značky rozruch a dostat váš produkt do hlav spotřebitelů. Crowdfunding ale rozhodně není 
jednoduchý. Vyžaduje spoustu práce a přípravy. K dosažení cíle potřebujete víc než jen 
skvělý příběh. 
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A nyní buďte aktivní!
1. Spočítejte si své osobní finance.  Jak se budete 

živit na začátku, zvlášť když to bude trvat déle, 
než očekáváte?

2. Vypracujte strategii financování. Budete se 
ucházet o granty, spoléhat na crowdfunding, 
vezmete si půjčku nebo získáte kapitál od 
investorů za podíl ve své firmě? 

3. Vytvořte prezentaci s 15 diapozitivy 
a ukažte v ní klíčové aspekty 
svého obchodního plánu. Buďte kreativní a 
použijte ji k vyprávění příběhu, který emocionálně 
zapojí vaše publikum.

Další zdroje 

Více informací o fondech a podpoře EU najdete na následujících webových stránkách:

Seznam programů financování EU
https://www.welcomeurope.com/list-european-funds.html

Fondy a podpora EU
http://startupeuropeclub.eu/eu-funds-and-support/

Přemýšlíte o tom, jak získat kapitál od sponzorujících davů? Přečtěte si tyto články o 
crowdfundingu:

Crowdfunding 101: Základy
https://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2012/08/02/crowdfunding-101-the-basics/#77b382b2cb4c

Crowdfunding 101 pro podnikatele
https://www.huffingtonpost.com/steve-mariotti/crowdfunding-101-for-entr_b_4598741.
html?guccounter=1

Top 10 platforem pro podílový crowdfunding v Evropě
https://www.eu-startups.com/2017/11/top-10-equity-based-crowdfunding-platforms-in-europe/

Užitečné informace a rady, jak získat peníze a uspět při přesvědčování investorů:

Průvodce investicemi pro startupy
https://www.boardofinnovation.com/guides/startup-investment/ 

Jak získat peníze
http://paulgraham.com/fr.html

Pět tipů pro prezentování vašeho obchodního nápadu
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/five-tips-for-presenting-your-business-ideas

Jak efektivně předkládat obchodní nápady investorům
https://medium.com/swlh/how-to-effectively-pitch-business-ideas-to-investors-dd76661b02f1
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13 tipů, jak představit takový „pitch“, že investoři ho jednoduše nemohou odmítnout 
https://www.entrepreneur.com/article/251311

8 tipů, jak úspěšně přesvědčit investora 
https://www.wework.com/creator/grow-your-business/marketing/8-tips-successfully-pitching-an-investor/

Tyto zdroje vám pomohou vytvořit si skvělou krátkou prezentaci, abyste získali peníze:

Co je to pitch deck 
https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck 5 tipů k prezentaci obchodních nápadů

Jak vytvořit pitch deck 
https://www.forbes.com/sites/alejandrocremades/2018/03/02/how-to-create-a-pitch-
deck/#12c77c9356c0

30 legendárních startupových prezentací a co se z nich můžete naučit 
https://piktochart.com/blog/startup-pitch-decks-what-you-can-learn/

Co je to investment teaser? 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/deals/what-is-an-investment-

6 klíčů k tomu, jak psát skvělé souhrny 
https://www.axial.net/forum/6-keys-to-writing-great-teasers/


