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Realizace vašeho záměru
1. Komercializace vaší nabídky
2. Přístup k prodeji
3. Jak zvládat cashflow a účetnictví
4. Podnikové řízení 
5. Akcelerátory a inkubátory

Kapitola 6 

„Velkolepost je spousta dobře provedených malých věcí 
dohromady.“ – Ray Lewis
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Startup uchopí nápad a transformuje ho do podniku. Tato kapitola se zaměřuje na to, aby měl váš podnik silné 
základy, na nichž může stavět, a váš nápad a nabídka dosáhly úspěchu. Vybudování silných základů hned 
ze začátku vám pomůže správně pracovat později. Díky nim bude váš podnik odolný a připravený efektivně 
zvládat těžké chvíle. Kapitolu jsme rozdělili do pěti částí: komercializace vaší nabídky, přístup k prodeji, správa 
cashflow a účetnictví, organizační řízení a akcelerátory a inkubátory. Patří sem i řada jiných témat, jako 
správa stakeholderů a marketing, jsou jim ale věnovány jiné kapitoly. Asi to nebude ta nejpřitažlivější kapitola 
příručky, ale věřte nám, že je důležitá! 

Komercializace vaší nabídky 
Máte skvělý nápad na produkt nebo službu a nyní ho musíte zrealizovat. Musíte to rozjet, 
řešit aktuální problémy a zároveň se dívat do budoucna, kdy bude poptávka daleko větší. 
Ujistěte se, že z toho můžete získat peníze a přitom si jako firma udržet své hodnoty. V 
tomto oddíle prostudujeme klíčová témata jako tvorba cen a finanční plánování, kapacitu 
a odborné znalosti, dodavatelský řetězec, logistiku a rozhodnutí, zda outsourcovat.  

Plán k uvedení produktu nebo služby na trh 
K tomu, jak váš produkt nebo službu uvést na trh, byste si měli nejprve vypracovat plán. Provozní projektový 
plán, který rozvrhne různé nezbytné úkoly, jejich načasování a identifikaci zodpovědných pracovníků. K 
projektovému managementu existuje mnoho modelů a šablon, které na to můžete použít podle svých 
osobních preferencí. Pokud jste ještě nikdy žádné nepoužili, podívejte se na Ganttovy diagramy a model 
bran (Stage Gate Model). Je důležité zvážit, jaké úkoly můžete dělat paralelně k ušetření času. Také je dobré 
nezapomenout, že to často nejde podle plánu. Lidé, dodavatelé a partneři vás mohou z různých důvodů 
nechat na holičkách. Vždy tedy mějte záložní plán, abyste zajistili další pokračování projektu.

Při tvorbě plánu začněte koncovým cílem a pracujte 
pozpátku. Co musíte udělat pro to, aby váš produkt 
nebo služba byly dostupné v místě nebo ve formátu, 
který potřebují vaši spotřebitelé? Vyžaduje to dopravu? 
Jak produkt nebo službu doručíte? Jak dlouho to bude 
trvat? Uděláte to sami, nebo někdo jiný? Jaké jsou třeba 
vstupy? Vyžaduje to nějaká zařízení? Odkud vstupy a 
zařízení získáte? Vezměte v úvahu, že potraviny mohou 
mít sezónní produkci a spotřebu. Některé potraviny 
mají dlouhé dodavatelské lhůty. Tak například vyrobit 
15letou whisky tvá 15 let, jinak to prostě nejde. 
Ujistěte se, že váš plán adekvátně odráží tuto realitu.

Vypracování modelu nákladů 
Hlavní součástí prodeje vašeho produktu nebo služby je rozumět 
ekonomické stránce – jak vaši nabídku dostat na trh. K tomu musíte 
vědět, co vás stojí výroba jednotky, tedy jednoho kusu zboží nebo 
služby. To se někdy nazývá variabilní náklady. K variabilním nákladům 
patří přímé náklady, ale mohou to být i širší náklady jako odpisy 
zařízení a dopravné. Do variabilních nákladů nepatří fixní náklady. 
To jsou náklady, které budete mít nehledě na prodané množství, 
například náklady na marketing a celkové náklady na zaměstnance 
nespojené s výrobou. 

Vaše přímé náklady jsou všechny ty, které lze přímo připsat produkci konkrétního zboží nebo služby. Říká se 
jim také náklady na prodané zboží (COGs). Jejich hlavní složkou jsou přímé věcné náklady (na materiál) a přímé 
mzdové náklady. Vypočítat tyto náklady je specifické podle vašeho odvětví. Například náklady farmy se budou 
lišit od nákladů podniku kupujícího produkt. Správný směr vám pomůže najít průvodce konkrétním odvětvím a 
místní účetní praktiky.  

Kapitola 6 
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Při přemýšlení o struktuře nákladů musíte vzít v úvahu i následující: 

• Neefektivita a odpad:  Ujistěte se, že při stanovení svých 
nákladů zohledníte i neefektivitu a odpad. Určité ztráty jsou 
nevyhnutelné, ale zvýší vaše přímé náklady, protože k jejich 
kompenzaci bude potřeba více materiálu a pracovní síly.  

• Měřítko a množství:  Věci jsou ve větším měřítku obvykle 
levnější, zvažte tedy, jak to lze uplatnit u vašeho produktu 
nebo služby. Vztahuje se na některé vaše dodávky minimální 
objednací množství (MOQ)? Chcete balení se svou značkou? 
To často vyžaduje objednávku tisíců, ne-li statisíců kusů. 
Některé procesy budou výhodné až od určitého množství, 
jak to budete zvládat?

Než začnete vyrábět, budete se muset k odhadu přímých nákladů spolehnout na nákladový model. Jakmile 
ale začnete produkovat a prodávat, budete schopni stanovit skutečný náklad na základě toho, co koupíte 
(materiály, pracovní síla atd.) a kolik jednotek budete schopni vyprodukovat a prodat. Znát skutečné náklady 
na zboží vám umožní u každého prodeje správně určit vaši ziskovou marži. Tržba z prodeje jedné jednotky 
mínus vaše náklady na zboží je u transakce vaše zisková marže.  

 
Cenové strategie   
Cenotvorba je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které ve vašem byznysu děláte, protože náklady na zboží budou 
mít vliv na rozhodnutí o cenách. Je-li například vaše cena nižší než náklady na zboží, dlouho podnikat nebudete. 
Nicméně myslet pouze na ceny vzhledem k nákladům na zboží je také chyba. Můžete si vybrat z mnoha cenových 
strategií. Ta, kterou zvolíte, bude záviset na spoustě faktorů včetně: druhu produktu/služby, ochotě spotřebitelů za 
ně platit, zralosti trhu a vaší marketingové strategii. K nejobvyklejším cenovým strategiím patří tyto:

1. S přirážkou:  přičtením přirážky k nákladům na zboží a dosažení požadované ziskové marže

2. Konkurenčně orientovaná: : ceny se stanoví na základě cen konkurence.

3. Hodnotová: cena se zakládá na tom, co je zákazník ochoten zaplatit.

4. Lízání smetany: úvodní nastavení vysoké ceny, která se s příchodem konkurence na trh snižuje.

5. Průnik na trh: nastavení nízké ceny za účelem dostat se na zavedený trh.

 
 
 
 
 
 
 
V rámci své cenové strategie zavedete také propagační strategii. To znamená, že snížíte svou cenu na určitá 
období, abyste zvýšili objem prodeje. Mělo by to být sladěno s vaší marketingovou strategií. 

Najměte si odborníky 
Máte sice počáteční nápad, ale možná, že nejste tím pravým člověkem, který může skutečně vyvinout daný 
produkt nebo zavést službu ve větším komerčním měřítku. Pro váš obchodní úspěch je nejdůležitější, abyste 
začali správně co nejdřív. Náklady na případné chyby jsou obrovské a s omezenými zdroji pro startup má 
smysl získat odborníky, kde jen můžete. I když vyvíjíte něco, co se ještě nikdy nedělalo, budou existovat 
lidé s určitými relevantními zkušenostmi, díky nimž bude proces snazší. Vytváříte-li potravinářský výrobek, 
pravděpodobně byste měli najít potravinářského technologa nebo vysokou školu, která vám pomůže 
s doladěním. Pokud vyvíjíte farmářské/výrobní technologie, měli byste se poohlédnout po vědeckých 
pracovnících z potravinářství a agrotechnologických odbornících. Najmout jejich služby se ze začátku může 
zdát jako velká investice, ale jsou to dobře investované peníze. Pokud si je ze začátku opravdu nemůžete 
dovolit, zvažte nabídnout jim jako pobídku podíl ve firmě nebo pozice obchodních poradců (více o budování 
týmu se dozvíte v kapitole 8).  
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Dodavatelský řetězec
Váš produkt/služba bude tak silná, jako váš dodavatelský řetězec. Musíte si najít spolehlivé a důvěryhodné 
dodavatele, s nimiž můžete vybudovat dobré vztahy. Při vyhledávání dodavatelů se zaměřte na následující: 
Jsou solventní? Starají se dobře o své lidi? Mají zavedené řádné bezpečnostní procesy a procesy k zajištění 
kvality? Mají certifikace/akreditace, které budou vyžadovat vaši zákazníci? Pravděpodobně s nimi budete 
muset sepsat obchodní smlouvy, což je probráno v kapitole 4 o právních záležitostech. 

Tipy k získání dodavatelů

• Buďte slušní a chápejte, že jako malý startup pro ně 
pravděpodobně nejste příliš zajímaví. Udělejte své domácí 
úkoly, musíte vědět, co od nich potřebujete. Čím jste 
profesionálnější a důvěryhodnější, tím víc vás budou 
brát vážně. 

• Při jednání s dodavateli bude hlavním tématem cena, kvalita, 
dostupnost a dodací lhůty. Věnujte tomu čas a zajistěte, aby 
obě strany jasně porozuměly, co se od nich očekává, 
a zdokumentujte to. 

• Při probírání cen zjistěte možnosti rabatu. Můžete získat 
peníze zpět, když nakoupíte určité množství? 

• Seznamte se s tím, jak množství ovlivňuje dostupnost 
a ceny. 

• Nezapomeňte se podívat na více dodavatelů, a až si jednoho 
vyberete, mějte také někoho v záloze.   

Insourcing nebo outsourcing? 
Když vytváříte produkt nebo službu, budete si muset rozmyslet, zda chcete nést odpovědnost za výrobu/
vývoj/dodávky sami, nebo zda to budete chtít outsourcovat (zajistit jinými). Výhody a nevýhody má obojí.

Pro Proti
Insourcing • Větší kontrola a flexibilita ohledně 

změn procesů, což vám umožní dělat 
věci, které jiní nemohou

• Udržíte si více „přidané hodnoty“ 
spojené s vaším dodavatelským 
řetězcem

• Autenticita

• Náročnost na kapitál
• Čas strávený na řízení produkce/dodávek 

místo na výzkumu a vývoji, marketingu, 
prodeji atd. 

• Nízké využití aktiv / omezení růstu

Outsourcing • Nízké kapitálové náklady
• Rychlejší časové lhůty (není třeba 

zakládat provozy)
• Výhody z odborných znalostí druhých 
• Určené ceny a potenciální výhody z 

úspor z rozsahu

• Ztráta kontroly a dohledu
• Je pravděpodobné, že třetí strany se o 

kvalitu vašeho produktu nebudou starat 
tak jako vy. 

• Sdílení citlivých obchodních informací s 
třetími stranami

Budete se muset rozhodnout, které z těchto faktorů jsou pro váš byznys nejdůležitější a co vám nakonec 
dá konkurenční výhodu. Když je možné některé části vaší hodnotové nabídky koupit, musíte je opravdu 
vyrábět sami?
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Insourcing: To, co bude insourcing zahrnovat, se bude značně lišit podle typu podniku, proto to zde 
nemůžeme detailně rozebírat. Požadavky při založení závodu na výrobu potravin jsou skutečně zcela jiné, 
než při sestavování týmu vývojářů, který má vytvořit aplikaci, nebo vědeckého týmu vyvíjejícího novou 
zemědělskou technologii. Měli byste ale vzít v úvahu následující:  

• Plán kapitálových výdajů: jak je uvedeno výše, insourcing 
bude pravděpodobně vyžadovat víc kapitálu než outsourcing. Je 
zvlášť důležité věnovat čas tvorbě solidního plánu kapitálových 
výdajů (viz kapitola 3 o obchodním plánu).  

• Technické kapacity: budete také muset zajistit dostatečné a 
správné technické schopnosti týmu, aby to fungovalo. 

• Škálovatelnost: stanovení toho, jaké měřítko při rozvoji operací 
může být už problém. Menší uspořádání může být instalováno 
rychleji a levněji, ale jak porostete, může pak být už nevhodné. 
Na druhou stranu větší uspořádání může být při práci na 
budování poptávky nedostatečně využito, což vám nahlodá 
marže. Když budete důvěřovat svému plánu prodeje a finanční 
prognóze, pomůže vám to správně se rozhodnout. 

Outsourcing: Najít si někoho, kdo může převzít značnou část vašich operací, se může zdát jako zázračný 
všelék, ale vaše práce rozhodně není u konce. Svěřit třetí straně klíčovou část vaší nabídky obnáší mnoho 
potíží a najdete spoustu podnikatelů s velmi negativními zkušenostmi. Přesto vám zde uvádíme několik 
ukazatelů, abyste se mohli rozhodnout, zda je tato cesta pro vás:

• Jak najít třetí stranu, s níž můžete spolupracovat: Nalézt někoho, 
komu můžete outsourcovat, není vždy přímočaré. Pohovořte s 
konkurencí, mohou mít volnou kapacitu, kterou potřebují využít. 
Zeptejte se průmyslových orgánů, protože vás mohou odkázat 
na vhodnou třetí stranu. Účastněte se veletrhů. Hovořte s výrobci 
strojů, mohou vám říci, kdo si koupil relevantní zařízení. 

• Výběr třetí strany: Je třeba vzít v úvahu mnoho věcí včetně cen, 
kvality, dodacích lhůt, schopnosti reagovat, akreditací a lokality. Také 
musíte zvážit schopnost třetí strany zvládat rostoucí poptávku z 
vaší strany, až budete škálovat.

• Uzavření dohody: Ujistěte se, že s nimi máte jasnou smlouvu 
pokrývající nejdůležitější hlediska, jako je cena, kvalita a dodací lhůty. 
Také byste měli myslet na ochranu jakéhokoli duševního vlastnictví, 
které s nimi sdílíte. Existují-li nějaké zřizovací náklady, snažte se, 
aby je zaplatili oni. Pokud to nejde, zkuste si udržet vlastnictví nad 
vším, za co platíte. Zajistěte, aby smlouva pobízela vašeho partnera 
k dodávání kvalitních produktů nebo služeb! 
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Insourcing a outsourcing – případová studie

Společnost vyrábí interiérové domácí vertikální jednotky k pěstování rostlin, které se staly velmi populární. 
Původní zařízení vyráběla v malých pronajatých dílnách, které již nejsou schopné čelit poptávce. Firma také 
ví, že by mohla zvětšit svůj tržní podíl, kdyby snížila jednotkovou cenu. To ji vede k závěru, že potřebuje 
efektivnější uspořádání, aby mohla těžit z úspor z rozsahu. Zakladatelé našli podnik, který vyrábí podobné 
systémy pro různé trhy a má volnou kapacitu. Nemají také žádné zkušenosti s řízením komerční výrobní 
linky a uvědomují si, že založit vlastní závod by jim trvalo půl roku. Krok k outsourcování výroby zjednoduší 
jejich operace a lépe jim ujasní náklady na zboží. Nemusejí dohlížet na výrobu a mohou tedy trávit víc času na 
vývoji produktu a prodeji. Vzhledem k důležitosti této úpravy jejich podniku provádějí testy a zavádějí smlouvu 
specifikující hlavní aspekty vztahu včetně kvality, dodacích lhůt a toho, kdo bude zodpovídat za investice do 
specifického výrobního zařízení.

Obaly
V mnoha oblastech potravinového systému je balení celistvou 
součástí produktu. Potraviny a obal jdou ruku v ruce, s tím nic 
nenaděláte (jedině snad pokud vyvíjíte vyloženě digitální službu). 
Obaly jsou důležité z pohledu nákladů a životního prostředí a 
ovlivňují to, jak se zákazníci na vaši nabídku dívají (i u B2B). Obaly 
jsou také čím dál tím víc sledovány (zejména plastové), je tedy 
důležité se při tvorbě obchodní nabídky nad nimi zamyslet.

Budete muset přemýšlet o třech nejdůležitějších hlediscích: 

• Funkčnost: co musí vaše balení dělat a kolik různých druhů obalů budete potřebovat? V potravinářském 
průmyslu obal normálně funguje jako bariéra, jejímž účelem je hygiena a zachování produktu. Pokud 
vyvíjíte produkt přímo pro spotřebitele, uvědomte si, že balení je nejdůležitější součástí marketingu. 

• Vliv na životní prostředí: musíte zvážit, z čeho je obal vyroben, jak dobře chrání produkt a jak můžete 
naložit s obalem po skončení jeho životnosti (např. může být znovu použit nebo recyklován?). Musíte 
vzít také v úvahu, jak se obal podílí na celkovém environmentálním dopadu produktu. Zabalit produkt 
do papíru může mít menší vliv na životní prostředí než dát ho do sklenice, ale pokud se produkt zkazí 
kvůli tomu, že ho papír dostatečně neochránil, není to pro prostředí šetrnější volba. Pokud máte chuť dál 
studovat o obalech, v sekci s dalšími zdroji jsme zanechali několik externích odkazů.

• Náklady: Vaše volba obalů bude mít vliv na náklady dvěma způsoby: Zaprvé je tu přímý náklad na použité 
obalové materiály. A zadruhé výběr obalu ovlivní efektivitu vaší produkce. Některé obaly lze například 
aplikovat strojně, jiné potřebují manuální proces. To bude mít vliv na vaše náklady a množství, které 
budete schopni vyprodukovat.

Logistika
To, jak budete skladovat a distribuovat své produkty a služby, není zrovna vzrušující část podnikání, a tak se 
většinou nechává na konec. Logistika má ale ohromný vliv na náklady a může vám diktovat, které cesty na 
trh můžete použít. Zaslouží si proto, abyste o ní popřemýšleli. Stejně jako u výroby byste se měli rozhodnout, 
zda to chcete dělat „doma“ nebo outsourcovat (pracovat se skladovacími a distribučními podniky). To opět 
záleží na typu vaší nabídky a na tom, kolik kontroly si nad svou firmou chcete ponechat. Farmdrop, společnost 
doručující potraviny online, která spotřebitelům rozváží produkci od místních farmářů a rybářů, investovala do 
vlastního vozového parku elektrických dodávek a řidičů, protože tuto službu považuje za součást jejich hlavní 
nabídky. Oddbox, společnost dodávající krabice „ošklivého“ ovoce a zeleniny, naopak dodávky svých krabic 
outsourcovala třetí straně, protože to není zásadní pro její konkurenční výhodu. 

Zkoušky a testy 
Jako součást obchodního využití svého produktu nevyhnutelně provedete určité testy. Když něco děláte 
doma, od výroby ve velkém měřítku se to liší, a tak budete potřebovat vyzkoušet, jak vaše nabídka dopadne, 
když se bude vyrábět ve větším množství. Také vám to pomůže si potvrdit své domněnky kolem nákladů na 
výrobu. Děláte-li testy u jiné společnosti, dohodněte se nejprve, co od nich očekáváte a kdo uhradí náklady. 
Pokud zkoušení probíhá u vašeho budoucího dodavatele, snažte se, aby na sebe převzal co největší část 
těchto nákladů. Trvá-li na platbě, zkuste si zajistit slevu u první objednávky.  

Zkušební fáze je také dobrá příležitost otestovat produkt a zajistit, že splňuje bezpečnostní požadavky 
(viz kapitola 4). 
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Doporučení podnikatelů ohledně komercializace a škálování  

Prodej!  

Prodej je životodárná síla podniku. Přináší tržby a potvrzuje správnost vaší nabídky. U prodeje se podíváme 
na mnoho věcí včetně porozumění vašim zákazníkům, vaší prodejní strategii a vašemu přístupu k prodeji. 
Zvýší to šanci na úspěch. 

Porozumění zákazníkům
Na to, jak je porozumění zákazníkům důležité, jsme se podívali už v jiných kapitolách, o vývoji produktu a 
marketingu. Zde se zaměříme na potřeby zákazníků, co se týče jejich přístupu k nákupu. Základem k pochopení 
těchto potřeb je zjistit, kdo jsou. Zaměřujete se na prodej jiným podnikům (Business to Business – B2B), nebo 
přímo na koncové spotřebitele (Business to Consumer –B2C)? Budou se rozhodovat spíš na základě emocí, 
nebo rozumu? Nakupují pro sebe, nebo pro jiné? Kdy budou tento typ produktu nebo služby nakupovat? 

Musíte také rozumět tomu, jak se dostane na trh. Budou ho kupovat přímo od vás, nebo nepřímo od 
zprostředkovatele, například od velkoobchodníka nebo maloobchodníka? Tam, kde budete prodávat přes 
prostředníka, bude to prodej B2B, měli byste ale také zajistit, aby probíhal efektivně i prodej B2C ze strany 
vašeho partnera ke spotřebitelům.  

Prodejní strategie

Hlavní body prodejní strategie:  

• Prodejní cíle: Kolik musíte prodat, abyste dosáhli svých cílů? Kolik to znamená prodaných kusů nebo 
nových a udržených zákazníků?

• Průzkum: Cílový trh a prodejní kanály – bude ten, kdo z vaší nabídky těží nejvíce, schopen si ji koupit a 
rychle se rozhodnout? Měli byste vzít v potaz zákaznické dodací lhůty a najít tu správnou rovnováhu. 
Malý obchod může udělat rychlé rozhodnutí, ale k dosažení celkového cíle prodeje to moc nepomůže, 
zatímco supermarket se bude rozhodovat pomalu, ale může vám pomoci splnit cíl. 

„Koncepci prozkoušejte úplně celou, aby se opakovaly nákupy, než vyrazíte s 
produktem na trh nebo budete škálovat.“  

– Willem Sodderland, zakladatel Seamore 

„Zaměřte se na produktový management. Věci vám snadno 
utečou mezi prsty, když jedete 150km rychlostí a pracujete 
na několika úkolech zároveň.”
Arturo, spoluzakladatel Clara Foods

„Odzkoušet něco v malém měřítku je něco jiného než ve 
velkém, průmyslovém měřítku. Naivně jsem se domníval, 
že když jsem si to otestoval v malém, že mám hotovo... Ale 
musel jsem to zopakovat i ve velkém.“ 
David Rosenberg, spoluzakladatel Aerofarms

„Prodejní strategie je konkrétní plán krok za krokem, podle nějž 
jednotlivec nebo společnost prodává produkty nebo služby za účelem 
tvorby a zvýšení výnosů. Tento plán vám umožní znovu a znovu 
úspěšně prodávat vaše produkty nebo služby… Pokud je strategie 
vypracována správně, dá vašemu obchodnímu týmu jasný cíl a byznys 
vám půjde jako po másle.“ 
– (zdroj: Freshsales Freshworks.com)
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• Positioning a tvorba cen: : V souladu s vývojem produktu a marketingovou strategií musíte příslušně 
určit i svůj positioning, tedy pozici značky na trhu vzhledem ke konkurenci, a cenu (viz předchozí sekce o 
cenových strategiích). Nezapomeňte, že jste součástí svého hodnotového řetězce. Vaši dodavatelé budou 
přidávat marži na produkty, které vám prodávají, a podobně si i vy vezmete svůj podíl na věcech, které 
prodáváte jiným. Pokud se nacházíte na začátku hodnotového řetězce, uvědomte si, jaké přirážky přidají 
k vašemu produktu nebo službě ostatní a jak to může ovlivnit ochotu koncového spotřebitele zakoupit 
tento produkt nebo službu.

• Odpovědnost: Ujistěte se, že je vám jasné, za co kdo ve vašem týmu zodpovídá. A zda jsou si jednotlivci 
vědomi prodejní strategie a správných přístupů k jednotlivým zákaznickým segmentům. 

Některé šablony prodejních strategií najdete zde: http://templatelab.com/sales-plan-templates/

Přístup k prodeji 
To, že je prodej pro vaši firmu důležitý, se zdá jasné, ale 
vytvoření silného a efektivního procesu prodeje už tolik 
ne. Potřebujete důkladně a podrobně promyslet, jaký druh 
prodejního procesu vytváříte a jaký k němu budete mít 
přístup. Zde je několik způsobů, jak o tom přemýšlet, a 
osvědčené praktiky, abyste si na to zvykli.  

• Prodej jako disciplína:  Definujte svůj proces v souladu s typem zákazníka, na kterém vám záleží. Musíte 
pracovat na základě toho, že vás někdo odkáže? Budou fungovat nevyžádané hovory? Musíte hovořit s 
lidmi osobně? Usnadněte si život pomocí šablon a scénářů. Neustále aktualizujte seznam potenciálních 
zákazníků. Uvědomte si, že průzkum a prodej jsou dva různé procesy. Stále sledujte pokroky a to, co se po 
cestě naučíte. V tomhle musíte mít disciplínu a provádět terénní výzkum. Prodej vyžaduje neustálé úsilí.   

• Rychlý versus pomalý prodej:  Jedním ze způsobů, jak nahlížet na proces prodeje, je srovnat ho s 
pomalým jídlem, nebo s fast foodem. Tato analogie (jejímž autorem je Tom Chi, ano, ten guru rychlého 
prototypování!) pramení z názoru, že pomalé jídlo je šetrné a pečuje o jednotlivce, zatímco fast food 
obstarává všechny. Podobným způsobem je „pomalý prodej“ založený na spolupráci a nějakou dobu trvá. 
V tomto přístupu vám (jako prodejci) chvíli potrvá, než pochopíte svět zákazníků a na čem jim opravdu 
záleží (B2C) nebo svět obchodníků (B2B).

• Pomalý prodej využívá spolupráce.

• Věnujte čas tomu, abyste porozuměli jejich prostředí a 
tomu, co je pro jejich obchod důležité.

• Poté se zamyslete, zda se vaše činnost s tímto světem 
překrývá zcela, částečně nebo vůbec. 

• Pokud vůbec, vymyslete, jak je stále ještě můžete 
obsloužit z osobní perspektivy, protože nikdy nevíte, 
kdy může být kontakt užitečný. 

• Prodej by měl být výhodný pro obě strany.

• Buďte připraveni: Čím lépe jste připraveni, tím snazší budete mít život, až dojde na prodej. Také byste 
to měli udělat co nejsnadnější pro potenciální zákazníky. Zvažte, jaké informace potřebují, aby přikročili 
k nákupnímu rozhodnutí, a pak jim k těmto informacím poskytněte snadný přístup. Také musíte vědět, 
za jakých obchodních podmínek (ceny, platební podmínky, harmonogram dodávek, úroveň služby) 
můžete obchodovat, pokud se chystáte na vyjednávání. Než se zapojíte do komunikace s potenciálním 
zákazníkem, vždy musíte mít jasno, co od této interakce chcete. A určitě ji musíte dál sledovat, vždy! 

• Udržet si zákazníky: Udržet si ty správné zákazníky bude pro váš startup pravděpodobně cennější, než 
se stále snažit získávat nové.
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Cashflow a účetnictví
Cashflow je čistá suma peněz za sledované období, 
tedy rozdíl mezi příjmy, které přicházejí do vašeho 
podniku, a výdaji, které z něj odcházejí. Správné 
řízení peněžních toků je pro váš podnik naprosto 
zásadní a bez kladné částky cashflow vaše firma 
nebude existovat. Abychom tento bod zdůraznili – 
velká většina podniků zkrachuje kvůli problémům 
s cashflow. Můžete mít ziskový prodej a stejně se 
potopit, pokud své peněžní toky neřídíte správně. 
Ke správnému řízení cashflow je zásadní řádné 
účetnictví. Pomáhá vám k dobrým obchodním 
rozhodnutím a díky němu také dodržujete předpisy 
a splňujete požadavky investorů na reportování. 

V tomto oddíle se podíváme na aktualizaci finančního plánu/prognózy příjmy podniku a správu jeho výdejů 
a také na řádné účetní postupy. 

Aktualizace finančního plánu  
Jako součást svého podnikatelského plánu jste vytvořili finanční plán, jehož součástí je výsledovka a výkaz 
o peněžních tocích. Měly by to být živoucí dokumenty, aktualizované každý měsíc podle aktuálního výkonu. 
Měli byste sledovat skutečný stav oproti rozpočtu (dosažený prodej, výdaje, k nimž jste se zavázali, získané 
a vyplacené peníze) a budoucí očekávání na základě aktualizovaného prodeje a prognózy výdajů. Pokud 
nebudete rozumět své aktuální finanční situaci, připravujete se o důležitý nástroj nezbytný k efektivnímu 
řízení svého podniku.  

Správa příchozích a odchozích peněz
Zaměřte se na to, abyste dostali zaplaceno. Mnoho podniků usilovně pracuje na prodeji, ale neshání se po 
penězích, které jim dluží. Realita je bohužel taková, že mnoho firem své dodavatele úmyslně řádně neplatí. 
Dejte jim vědět, že jste dodavatel, který očekává včasné placení, jakmile jsou platby splatné. Při uzavírání 
obchodních podmínek se svým klientem/zákazníkem si zkuste vyjednat příznivé platební podmínky, při nichž 
budete zaplaceni rychle po realizaci prodeje. 

Vytvořte podmínky k tomu, aby byly pro ně platby snadné. Budete k tomu potřebovat podnikový bankovní 
účet. Velcí zákazníci pracující s opakujícími se příkazy mohou vyžadovat, abyste si s nimi založili systém 
elektronické výměny dat (EDI), aby mohli proces automatizovat. Zaměřujete-li se na koncové zákazníky, 
podívejte se na to, jak založit účet PayPal, získejte systém mobilních plateb a nastavte pro obchod na vašem 
webu jednoduché systémy online plateb. Určitě nebudete chtít, aby zákazník po získané zakázce vycouval jen 
kvůli příliš komplikovanému systému platby.

S penězi neodcházejte, dokud k tomu nebudete mít dobrý důvod a vědět, jak přímo podporovat podnik. 
Vezměte v úvahu hrubý zisk z produktu nebo služby a poté spočítejte, kolik jednotek budete muset prodat, 
abyste pokryli výdaje. Lidé budou brát vaše peníze daleko rychleji, než vám budou dávat svoje… Vaše největší 
výdaje budou pravděpodobně přímé náklady (náklady na zboží nebo služby), náklady na personál, kapitálové 
náklady, výdaje na výzkum a vývoj, marketingové činnosti, externí služby a nájem. U vašeho nákupu existují 
náklady obětované příležitosti – když utratíte peníze za jednu věc, nemůžete je utratit za něco jiného. 
Utrácejte peníze moudře.  

Účetnictví
Správa peněžních toků úzce souvisí s řádným účetnictvím a vedením knih. Tabulky v Excelu jsou krátkodobě 
v pořádku, ale budete muset rychle zavést profesionální software a pozici účetního. Dobré zvládání financí a 
zavedení správných finančních procesů vám pomůže dělat lepší rozhodnutí, mít přehled o svých financích a 
dodržovat požadavky na reportování a danění. Co budete muset udělat:

• Sledovat veškerý prodej (dělat faktury) a závazky ohledně výdajů (vydávat objednávky)

• Sledovat všechny příchozí a odchozí peníze na účtech
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• Zajistit, že jste dostali splatné platby a uhradili dlužné faktury.

• Dodržovat daňové povinnost včetně DPH, daň ze zisku společnosti a všechny další příslušné daně

• Mzdy

• Čtvrtletní a roční zprávy (zákonné, pro investory, stakeholdery atd.)

Podnikové řízení
Prodej a hotovost jsou zásadní, ale je tu ještě řada dalších věcí, o které se také musíte 
starat, abyste řídili úspěšnou společnost. Naštěstí kolem podpory začínajících firem vzniklo 
celé odvětví, aby v těchto vodách mohly úspěšně navigovat. V následujícím seznamu 
uvádíme příklady poskytovatelů, kteří zpevní základy vašeho podniku. Nejde o doporučení 
těchto firem, chceme vám poskytnout jen souhrn výzev, kterým startupy čelí, a existující 
řešení, která vám usnadní život.  

• Stanovení cílů: Gtmhub, Perdoo

• Projektový management: Basecamp, Trello

• Správa dokumentů: Dropbox, Google Drive

• Interní komunikace: Slack

• Vztahy se zákazníky (CRM): Highrise,
Pipedrive, Salesforce

• Design: Canva  

• Účetnictví: Xero, Kashflow

Akcelerátory a inkubátory 

(Kreslený vtip: Kaamran Hafeez (The New Yorker, 23. listopadu 2015)

Pro startupy existuje spousta akcelerátorů, inkubátorů a podpůrných programů a obecně se doporučuje se 
v nich angažovat, určitě to stojí za to. Ne všechny programy jsou však stejné, je tedy důležité zvážit, jaké má 
účast v nich výhody a nevýhody.  

Jaké jsou výhody těchto programů?  

• Pocit komunity: zdá se, že většina podnikatelů si cení komunitního charakteru těchto programů. 
Když jste obklopeni lidmi, kteří řeší podobné problémy nebo čelí podobným výzvám, velmi vám to 
pomůže. Podnikání může být velmi samotářské, akcelerátory tak poskytují smysl komunity a příležitosti 
ke sdílení poznatků.  

• Budování sítě:  Akcelerátory jsou také skvělé k vytváření vaší sítě. Je pravděpodobné, že se kromě 
přítomných členů programu setkáte i s mnoha dalšími poradci, mentory a dalšími jednotlivci, vám kteří 
budou nějakým způsobem užiteční. 
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• Prestiž a důvěryhodnost značky: Většina akcelerátorů a inkubátorů provádí screening nebo do nich 
musíte podat žádost, dostat se do nich může být velmi náročné. To, že vás vezmou, může vaší firmě 
přidat na důvěryhodnosti u vašich zájmových stran – zákazníků, dodavatelů a investorů. Tyto programy 
také většinou investují do marketingu pro sebe a honosí se tím, že podporují jimi vybrané společnosti; 
vaše firma tak bude profitovat z dodatečné prestiže pro značku. 

 
A co potenciální nevýhody?  

• Odlišné potřeby vaší společnosti a akcelerátoru: Pro většinu akcelerátorů je završením jejich práce 
tzv. demo den, na němž se prezentacemi přesvědčují investoři, a proto je mnoho aktivit programu 
nasměrováno tak, aby byl tento den úspěšný. Zatímco je to skvělá příležitost, pokud sháníte peníze, ne 
vždy se to hodí pro všechny podniky. Je možné, že ten váš zrovna nepotřebuje investice, nebo na to pro 
vás jednoduše není ta správná doba. Akcelerátory existují proto, aby dokázaly, že startupům pomáhají 
rychleji a lépe růst. To je v mnoha případech vítáno, ale nemusí to vyhovovat vašemu byznysu nebo tomu, 
jak ho vy osobně chcete rozšiřovat. 

• Zabírají čas: Čas je jedním z nejcennějších zdrojů, který jako zakladatelé podniku máte. Mnoho  
programů akcelerátorů má spoustu povinných akcí a setkání. Některé budou užitečné, ale je dobré  
zde najít rovnováhu a vědět, kolik z nich navštívit (nejsou-li povinné), a kolik času trávit na jiných 
podnikových aktivitách.

• Vzdát se podílu ve firmě: Některé akcelerátory a inkubátory vyžadují za poskytnutou podporu podíl 
ve vašem podniku. Pokud se program hodí na vaše konkrétní potřeby v daném čase a může vaší firmě 
opravdu pomoci poskočit o krok dál, neměl by to být problém. Asi se ale nebudete chtít vzdát podílu kvůli 
programu, který podle vás není užitečný.  

 
U kterých z nich podat žádost a proč?  

Sestavili jsme tabulku klíčových akcelerátorů a inkubátorů v Evropě zaměřujících se na potravinový systém. 
Není to vyčerpávající seznam a objevují se stále nové typy programů, tak mějte oči otevřené a sledujte i jiné 
příležitosti. Nezapomeňte důkladně promyslet, který akcelerátor je pro vás ten pravý. Zeptejte se sami sebe, 
zda jejich nabídka splňuje vaše potřeby v dané fázi a jaké mají požadavky/ceny.   

Seznam podpůrných programů pro různé zakladatele podniků v Evropě najdete v tomto článku.   

1. Program: 
Kickstart Accelerator  
Místo: 
Švýcarsko, Curych 
Co hledají? 
Radikální inovace potravin a maloobchodu na trzích s velkým růstovým potenciálem. Startupy věnující se 
potravinářským a maloobchodním technologiím. Musí mít zajištěné předchozí investice. 
Co program nabízí?  
- Podpora ze strany švýcarského inovativního ekosystému 
- Kontakt s investory a workshopy ke spolupráci 
- Každý startup získá až 10 000 švýcarských franků v programových stipendiích. 
Délka a cena programu  
Zhruba měsíc. 
Bez poplatků. 
Investice a podíl na jmění firmy 
Za financování nepožaduje žádný podíl ve firmě. 
 

2. Program: 
Startup Bootcamp FoodTech 
Místo: 
Po celém světě   
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Co hledají? 
Technické startupy s velkým růstem působící ve všech segmentech potravinového řetězce od 
zemědělství a maloobchod po náhražky potravin a roboty.   
Co program nabízí?  
- Přímá podpora např. od Danone a Monini. 
- Přes 160 mentorů od firem jako Unilever, World Food Programme, Facebook, Amazon.  
- Více než 1000 andělů a fondů rizikového kapitálu.  
- Přes 500 000 eur za partnerství.   
Délka a cena programu  
3 měsíců 
Investice a podíl na jmění firmy 
Všechny týmy dostanou 15 000 eur v hotovosti k pokrytí životních nákladů během programu.  
Na oplátku získá Startup Bootcamp 6% podíl v každé firmě. Financování až do 50 000 eur.   
 

3. Program: 
H-Farm 
Místo: 
Itálie, Roncade   
Co hledají? 
Startupy pracující v následujících oblastech: 
- Dodávky potravin a e-commerce 
- Logistika, dodavatelský řetězec a udržitelnost 
- Bezpečnost a dohledatelnost potravin 
- Výživa a organické potraviny 
- Přesná zemědělská řešení   
Co program nabízí?  
- Průmysloví partneři a rozvoj obchodu 
- Mentoring a dílny  
- Tým akcelerátoru 
- Pracovní prostory, ubytování a strava 
- Počáteční investice a demo večer 
- Technologičtí partneři 
- Mezinárodní příležitost 
K partnerům patří například Nestlé, Barilla, Carlsberg a DeLonghi   
Délka a cena programu  
4 měsíců 
Investice a podíl na jmění firmy 
20 000 eur jako předstartovní investice 
5–10% podíl ve firmě  
 

4. Program: 
The Food Foundry 
Místo: 
Velká Británie, Londýn   
Co hledají? 
Potravinářské podniky a podniky potravinářské technologie v rané i pozdější fázi   
Co program nabízí?  
- Pomoc při vývoji nápadu.  
- Podpora od specializovaných mentorů a odborníků z průmyslu.  
- Přístup k MyLocalKitchen, abyste si blízko vás vždy mohli najít dostupný komerční kuchyňský prostor. 
- Přístup k MyLocalShelf zkracující cestu vašich produktů do maloobchodů – pronajímejte skladové 
prostory k nastartování prodeje a získejte publicitu.    
Délka a cena programu  
3-6 měsíců 
Měsíční poplatek nebo procentuální podíl ve společnosti místo měsíčního poplatku za program 
Investice a podíl na jmění firmy 
Bez financování 
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5. Program: 
Nutrition Greenhouse by PepsiCo 
Místo: 
-   
Co hledají? 
Nově vznikající značky zaměřené na pomoc lidem žít zdravější život.  
Oblasti zájmu: 
- Výživa 
- Životní styl 
- Výkon 
- Účel  
Co program nabízí?  
- Grant v hodnotě 20 000 eur pro až 10 nových podniků zabývajících se výživou.  
- Příležitost pracovat spolu se specializovanými mentory napříč všemi stránkami rozvoje podniku 
- Pomoc od týmu PepsiCo na rozvoj podnikání, ke zjištění příležitostí rozšíření značky na trhu.     
Délka a cena programu  
6 měsíců 
Investice a podíl na jmění firmy 
Na konci programu získá jedna firma grant ve výši 100 000 eur. 
Období exkluzivity. 
 

6. Program: 
VBites Ventures 
Místo: 
Velká Británie, Newcastle    
Co hledají? 
Podniky v rané fázi vyrábějící rostlinné produkty a náhražky masa  
Co program nabízí?  
- Investice 
- Pomoc při škálování, snižování výrobních nákladů a rozvoji distribučních kanálů 
- Sdílené služby a kancelářské prostory v Newcastlu     
Délka a cena programu  
- 
Investice a podíl na jmění firmy 
Nabízí investice 
 

7. Program: 
The Food and Food Tech Innovation Hub od Forward Fooding 
Místo: 
Velká Británie, Londýn    
Co hledají? 
Nejinovativnější potravinářské a technologické startupy.   
Co program nabízí?  
- E-learningová platforma na pomoc digitalizace podniku  
- Praktická podpora od technologických partnerů Forward Fooding u takových témat jako digitální 
marketing a marketing pro růst 
- Konexe prostřednictvím globální sítě partnerů a klientů Forward Fooding.  
Délka a cena programu  
- 
Investice a podíl na jmění firmy 
Bez podílu ve firmě 
 

8. Program: 
Distill Ventures 
Místo: 
Velká Británie, Londýn    
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Co hledají? 
- Pomoc podnikům přinášejícím něco nového na trh před zavedením, v rané fázi a při škálování 
- Alkoholické nápoje všeho druhu mimo piva a vína. 
- Nealkoholické nápoje, bezalkoholové nápoje a nápoje s nízkým obsahem alkoholu se zaměřením na 
prémiový trh. 
Co program nabízí?  
- Kombinace investic, přístup k odborným znalostem v odvětví a rozvoj vedení 
- Pomoc při vstupu na klíčové růstové trhy ke zvýšení prodeje 
Délka a cena programu  
- 
Investice a podíl na jmění firmy 
Investice k dnešnímu dni se pohybují od 175 000 liber až k 10 milionům  
Nehledě na velikost investice minoritním investorem zůstává Diageo. 
 

9 . Program: 
ShakeUp Factory 
Místo: 
Francie, Paříž    
Co hledají? 
Budoucí lídři potravinového trhu, projekty „z farmy na vidličku“    
Co program nabízí?  
- Přístup k velkému publiku investorů 
- Technická setkání po celém světě pomáhající znásobovat kontakty a povědomí 
- Mentoring 
- Dlouhodobá spolupráce na míru 
Délka a cena programu  
- 
Investice a podíl na jmění firmy 
- 
 

10. Program: 
NX-Food 
Místo: 
Německo, Düsseldorf    
Co hledají? 
- Startupy věnující se potravinám a nápojům založené nejdéle před 3 lety s již obchodovatelným 
produktem 
- Široká škála rizikového kapitálu pro potravinářské technologie typu Nose To Tail Eating (kompletní 
zužitkování zvířete), „od kolébky ke kolébce“, superjídlo, hybridní jídlo, alternativní proteiny, koncepce 
pomalého jídla slow food a potravinových náhražek 
Co program nabízí?  
- Tříměsíční test na trhu na regálech METRO Cash & Carry a na palubě letů Eurowings ve Wings Bistro 
Magazine 
- Příležitost být uvedeni v sortimentu po skončení pilotní fáze 
- Pomoc při přechodu od ověření koncepce k ověření na trhu 
Délka a cena programu  
Tříměsíční zkušební uvedení na seznamu 
Investice a podíl na jmění firmy 
- 
 

11. Program: 
Prometheus by Reimagine Food 
Místo: 
Španělsko, Barcelona 
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Co hledají? 
- Jedinečné, high-tech společnosti, které mohou vyniknout v potravinářském průmyslu 
Co program nabízí?  
Např. 
- Podpora od nejlepších značek potravin a nápojů, potravinových maloobchodníků a řetězců restaurací 
- Cena ve výši 10 000 eur pro 3 startupy od sponzorů Carrefour, Barilla, Nestlé 
- Přístup k unikátní síti partnerů (např. výzkumných středisek, poradců na veřejné financování, 
technologických partnerů) 
- Obchodní kouč a jedinečná síť mentorů 
- Výhody a služby v hodnotě přes 25 000 eur 
- Informování v médiích 
- Bezplatné kancelářské prostory 
- Nejlepší rizikový kapitál a investoři z průmyslu 
Délka a cena programu  
- 
Investice a podíl na jmění firmy 
- 
 

12. Program: 
IKEA Bootcamp în colaborare cu RAINMAKING 
Místo: 
Švédsko, Ålmhult 
Co hledají? 
- Startupy v růstové fázi, které řeší výzvy týkající skutečné dostupnosti a přístupnosti pro mnoho lidí a 
mají pozitivní vliv na občany, společnost a planetu  
- Jednou z oblastí řešení jsou inovace na poli udržitelných potravin 
Co program nabízí?  
- Potenciální partnerství nebo investice 
- Přístup ke zdrojům, kanálům a odborným znalostem v rámci společnosti IKEA, které jsou pro váš 
startup nejrelevantnější 
- Strategická podpora 
- Zrychlené zapojení a přístup ke správným lidem ve společnosti IKEA 
- Angažovaný vedoucí z IKEA, který vám otevře dveře, a praktická podpora odborníků IKEA 
- Finanční podpora pilotních projektů, nejdůležitější cestování, kancelářské prostory a ubytování 
Délka a cena programu  
3-4 měsíců 
Investice a podíl na jmění firmy 
IKEA může investovat do nejslibnějších startupů nebo s nimi vytvořit partnerství; ty pak využijí sítě 
rizikového kapitálu společnosti Rainmaking k rozšíření investičního potenciálu  
 

13. Program: 
Agro Innovation Lab 
Místo: 
Mnichov, Německo a Vídeň, Rakousko 
Co hledají? 
Průkopnické inovace v celém zemědělském hodnotovém řetězci, tj. inovace zvyšující efektivitu, 
pomáhající chránit přírodní zdroje nebo výrazně usnadňovat život farmářům a spotřebitelům 
Co program nabízí?  
- Přístup na trh (přes 1000 distribučních míst, přes 200 tis. farmářů, mezinárodní obchodní síť) 
- Investice/zdroje (přístup k hotovosti ve výši 100 000 eur pro společný inovační projekt, šance získat 
strategické investice od BayWa a RWA) 
- Síť a know-how (např. vyhrazení mentoři BayWa a RWA) 
- 5 urychlovacích týdnů v Mnichově a Vídni, relace na dálku, pokrytí cestovních výdajů 
Délka a cena programu  
Přibližně 6 měsíců  
Investice a podíl na jmění firmy 
Možné investice
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14. Program: 
Square One Foods 
Místo: 
Rakousko 
Co hledají? 
Ambiciózní podnikatelé s inovativními nápady s potenciálem ke škálování na mezinárodním poli, kteří 
razantně mění potravinářský průmysl a přeměňují jídlo k lepšímu 
Co program nabízí?  
- Kapitál pro startup k podnikovému růstu 
- Mentoring 
- Spolupráce s maloobchodem 
- Síť odborných partnerů  
- Laboratoř potravin a nápojů Spitz a nejmodernější výrobní zařízení 
Délka a cena programu  
-  
Investice a podíl na jmění firmy 
Předstartovní kapitál 
Menšinový podíl ve firmě (obvykle 15–25 %) 
 

15. Program: 
The Open Innovation Forum Food & FMCG Pitching event 
Místo: 
Velká Británie 
Co hledají? 
Startupy, univerzitní výzkumní pracovníci, odborníci na danou tematiku a velké podniky s inovačními 
technologiemi, produkty nebo obchodním nápadem pro sektory potravin, nápojů a rychloobrátkového 
spotřebního zboží 
Co program nabízí?  
- Příležitost přesvědčovat vyšší manažery podniků, kteří jsou členy fóra (např. Mars, PepsiCo, Heineken, 
Cargill, Fresca Group) 
- Zpětná vazba od skupiny zkušených „draků“ a potenciální cesta k inovačním příležitostem u těchto 
globálních lídrů 
Délka a cena programu  
Účast zdarma  
Investice a podíl na jmění firmy 
Bez peněžní ceny ale s příležitostí prezentovat svůj nápad/produkt vyššímu managementu a osobám  
s rozhodovací pravomocí, které hledají a získávají inovace a technologie mimo své společnosti. 
 

16. Program: 
FoodBytes! od Rabobank 
Místo: 
USA a Velká Británie 
Co hledají? 
Nejinovativnější a průkopnické koncepce v potravinách a zemědělství 
Co program nabízí?  
Kapitál potřebný k uvedení produktu/služby na trh a trvalé vztahy s korporacemi a investory 
Délka a cena programu  
-  
Investice a podíl na jmění firmy 
- 
 

17. Program: 
Thought For Food 
Místo: 
Každý rok jiné město 
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Co hledají? 
Inovativní řešení v oblasti bezpečnosti potravin – projekt by měl být schopný implementace a 
potenciálního škálování, které dává na první místo udržitelnost 
Co program nabízí?  
- Příležitost získat až 25 000 USD v cenách v hotovosti 
- Šance být vybráni k účasti v programu TFF Bootcamp (9týdenní školicí program pro startupy) 
Délka a cena programu  
-  
Investice a podíl na jmění firmy 
Ceny v hotovosti až do výše 25 000 USD 
 

18. Program: 
Pitch + Plant 
Místo: 
Velká Británie, Londýn 
Co hledají? 
Startupy s rostlinnými produkty 
Co program nabízí?  
Možnost získat investice ve výši až 100 000 liber a skladování produktu v Revitalu (příklad z r. 2018) 
Délka a cena programu  
-  
Investice a podíl na jmění firmy 
Investice až 100 000 liber 
 

19. Program: 
Síť akcelerátorů EIT Food (FAN) 
Místo: 
Velká Británie, Švýcarsko, Izrael a Německo 
Co hledají? 
Startupy v rané fázi odkudkoli na světě s potenciálem a energií transformovat náš potravinový 
ekosystém, aby byl důvěryhodnější, zdravější pro lidi a udržitelnější. 
Co program nabízí?  
- Odborný mentoring a koučink 
- Komunitní síť, flexibilní školicí plán  
- Přístup k partnerům z odvětví a univerzit  
- Šance získat jednu ze 3 finančních odměn na konci programu.  
Délka a cena programu  
4 měsíce, účast zdarma.  
Investice a podíl na jmění firmy 
Financování až do výše 100 000 eur
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Rada podnikatelky ohledně účasti v akcelerátorech

Shrnutí kapitoly 6 
Hlavní ponaučení

• Mít skvělý nápad nebo správně uspět s designem nestačí. Musíte vzít v potaz, jak bude 
fungovat ekonomická stránka věci a jak zvládnout výrobu, balení a logistiku. 

Chvilka na zamyšlení: Jak se k vašemu podniku vztahuje škálování? Týká se některých 
vašich dodávek minimální objednací množství (MOQ)? Některé procesy budou výhodné až 
od určitého množství, jak to budete zvládat? Jsou vaši potenciální dodavatelé solventní a 
mají zavedené řádné bezpečnostní procesy a procesy k zajištění kvality? Mají certifikace/
akreditace, které budou vyžadovat vaši zákazníci? Chcete vést výrobu sami, nebo ji 
outsourcujete? A co balení? Jaké musí být vaše obaly a kolik různých druhů budete 
potřebovat? Jaký mají vaše obaly dopad na životní prostředí (zamyslete se nad vstupy a 
nad tím, co s nimi, až doslouží)? Chcete řídit logistiku interně, nebo ji outsourcovat?

• Prodej je životadárnou silou jakéhokoli podniku, mít k němu strukturovaný přístup je proto 
zásadní a vyžaduje neustálé úsilí. Musíte rozumět svým zákazníkům, jejich potřebám a 
zvyklostem a zajistit, aby vaše strategie ladila s touto realitou. 

„Jsme trochu blázni, od založení firmy jsme prošli 6 programy akcelerátorů. 
Měli jsme pocit, že každý z nich nám dal něco cenného ve fázi, kde jsme 
se právě nacházeli. Původně jsem měla nulové obchodní znalosti. Pro 
mě osobně to bylo velmi užitečné – pracovat s mentory, získat nějaké 
finance a hlavně obklopit se jinými startupy, od nichž jsem se mohla učit. 
Řekla bych, že účastnit se programů má cenu, když víte, co přesně od nich 
chcete získat. Je snadné se nechat unášet proudem. Než se nadějete, je tu 
demo den a vy jste jen odškrtali pár položek, aniž byste si rozmysleli, co 
konkrétně potřebujete, aby se vaše firma dostala do dalšího stádia, a jak 
tomu může pomoci ekosystém akcelerátoru. To jsem párkrát udělala ze 
začátku, ale když jsem se pak zlepšila ve sdělování konkrétních věcí, které 
jsem z této zkušenosti chtěla získat, začaly mít tyto programy pro mě a 
mou společnost větší cenu.“
– Solveiga Pakštaitė, spoluzakladatelka Mimica Touch
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Chvilka na zamyšlení: Zaměřujete se na prodej jiným podnikům (Business to Business – 
B2B), nebo přímo na koncové spotřebitele (Business to Consumer –B2C)? Budou se vaši 
zákazníci rozhodovat spíš na základě emocí, nebo rozumu? Nakupují pro sebe, nebo pro 
jiné? Kdy budou tento typ produktu nebo služby nakupovat? Jaký typ informací potřebují, 
aby se rozhodli k nákupu? Jak jim usnadníte přístup k těmto informacím? Jakým způsobem 
míříte na trh? Budou zákazníci kupovat přímo od vás, nebo nepřímo od zprostředkovatele, 
například od velkoobchodníka nebo maloobchodníka? Kolik musíte prodat, abyste dosáhli 
svých cílů? Kolik to znamená prodaných kusů nebo nových a udržených zákazníků? Jaký je 
positioning vaší značky na trhu? Jaké máte obchodní podmínky (ceny, platební podmínky, 
harmonogram dodávek, úroveň služby)? 

• Většina podniků krachuje kvůli problémům s cashflow, naučte se proto řídit peněžní toky 
efektivně pomocí finančního plánu; zajistěte si včasné platby, utrácejte jen to nezbytné a 
zaveďte dobrou účetní praxi. 

• Rozsáhlejší podnikové řízení v takových oblastech, jako je projektový management, 
týmová komunikace a design, vám pomůže zlepšit produkt/službu, mít zisk a efektivně 
rozšiřovat podnik.

• Akcelerátory a inkubátory mohou být pro vaši firmu skvělým odrazovým můstkem, 
ale musíte pečlivě zvážit, co od nich očekáváte a zda se hodí pro fázi růstu, v níž se 
právě nacházíte.  

A nyní buďte aktivní!
1. Vytvořte funkční projektový plán k zavedení vašeho produktu 

nebo služby na trh. Použijte k tomu nástroje projektového 
managementu (např. Ganttovy diagramy a model bran Stage 
Gate Model) k rozvržení jednotlivých nezbytných úkolů a 
načasování každého z nich. 

2. Proveďte průzkum potenciálních dodavatelů a rozmyslete 
si, jak budete zvládat výrobu a logistiku. Začněte vyhledávat 
informace o potenciálních partnerech, pokud chcete některou z 
těchto aktivit outsourcovat. 

3. Načrtněte si prodejní strategii. Znamená to stanovit si 
prodejní cíle, cílové trhy a obchodní kanály, pozici vzhledem ke 
konkurenci a ceny a dále také, kdo bude za jednotlivé úkoly ve 
vašem týmu zodpovídat

4. Vyřešte si účetnictví a vedení knih. Podívejte se na možnost 
používat profesionální software jako Xero a Kashflow a najměte 
si účetní/ho  

Další zdroje 

K plastovým obalům nyní existuje poměrně dost výhrad. Pro více znalostí se 
podívejte na: 

CEFLEX (iniciativa snažící se vytvořit cirkulární ekonomiku pro flexibilní plastové obaly), A Plastic Planet a 
stránky nadace Ellen MacArthur New Plastic Economy.
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Pro obecnější informace o obalech se podívejte na britskou iniciativu WRAP initiative – nezaměřuje se pouze 
na obaly, je poměrně důkladná. 

Směrnice EU o obalech a odpadu z obalů také pravděpodobně stojí za nahlédnutí:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

Důležitost cashflow už nelze zdůraznit víc, a tak se podívejte na následující:

Šablona CashFlow 
https://www.futurpreneur.ca/en/resources/operational-and-financial-planning/financial-templates/the-
cash-flow-basics/

Jak udělat prognózu pro peněžní toky vašeho startupu nebo podniku 
https://www.brixx.com/how-to-forecast-your-cash-flow-as-a-business-or-startup/

Výsledovka: průvodce pro majitele malých podniků   
https://www.fundera.com/blog/profit-and-loss-statement

Jak mít pod kontrolou prodej:  

7 moderních strategií pro startupy ohledně prognózy prodeje 
https://blog.close.io/sales-forecasting-strategies

Jak porozumět cestě za spotřebiteli (B2C): 

https://www.forentrepreneurs.com/buying-cycle-and-triggers/ 
 
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2014/11/27/why-its-important-to-understand-the-customers-
buying-behaviour/

 
 
Jak porozumět obchodování se zákazníky-podniky (B2B): 

https://open.lib.umn.edu/principlesmarketing/chapter/4-4-stages-in-the-b2b-buying-process-and-b2b-
buying-situations/


