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O EIT FOOD
EIT Food je přední evropská iniciativa pro inovace v oblasti 
potravin, která byla založena za účelem transformovat náš 
potravinový systém. EIT Food je evropským znalostním a inovačním 
společenstvím (angl. KIC). Je součástí Evropského institutu inovací a 
technologie (EIT), což je nezávislý orgán Evropské unie na podporu 
inovací a podnikání napříč Evropou.

V EIT Food si myslíme, že za potraviny, které jíme, zodpovídáme všichni a že jsme s nimi spojeni, proto 
musíme všichni pracovat na jejich zlepšování. Propojováním spotřebitelů s podniky, startupy, výzkumnými 
pracovníky a studenty z celé Evropy podporujeme inovativní a udržitelné iniciativy zlepšující naše zdraví, náš 
přístup ke kvalitnímu jídlu a naše prostředí. 

EIT Food pracuje se spotřebiteli na procesu změn ke zlepšení výživy a k tomu, aby náš potravinový systém 
efektivněji využíval zdroje, byl bezpečnější, transparentní a důvěryhodný. Naší ambicí je nově navrhnout 
způsob produkce, dodávek, spotřeby a recyklace našich potravin a vytvořit tak potravinový systém podporující 
udržitelnou a cirkulární bioekonomiku.

Myslíme si také, že odolnější a inovativnější potravinový systém je možný jen tehdy, pokud bude už od 
počátku stát na diverzitě; tento průvodce vám pomůže začlenit tento aspekt do vašeho podnikání, abyste 
měli co největší šanci na společenský a ekologický dosah – a obchodní úspěch.

 

O autorech 
Jsme nadšenci do jídla a udržitelnosti, a proto jsme v roce 2013 dali výpověď a začali hledat 
způsob, jak zlepšit potravinový systém. Byli jsme jedním ze zakladatelů značky SNACT, 
pod kterou jsme vyráběli ovocné snacky z ošklivého ovoce, a snažili se tak vyřešit problém 
plýtvání potravinami. Máme tedy vlastní zkušenosti s vybudováním úspěšné potravinářské 
firmy uznávané za prosazování environmentálních a společenských změn. 

Vytvořili jsme inovativní dodavatelský řetězec a zachránili tak přes 220 tun jídla před odvozem na skládku. A 
jako první ve Velké Británii jsme zavedli inovativní kompostovatelné obaly. Po pěti letech usilovné práce jsme 
se rozhodli trochu poodstoupit od každodenních činností společnosti a na konci roku 2018 jsme část naší 
značky prodali.

Naše práce byla uznána v novinách Guardian a Telegraph a také v programech BBC a Channel 4. Získali jsme 
například cenu za Nejlepší ekoprodukt na Global Good Award a byli jsme vybráni k účasti na tak prestižních 
iniciativách, jako je program Londýnský lídr správy Velkého Londýna nebo program Neskutečný dopad. 

Se startupy máme i další podnikatelské zkušenosti, v minulosti jsme založili různé „zelené“ podniky a 
projekty. Přestože naše osobní zkušenost s potravinářskými startupy čerpá z britského prostředí, s kulturou 
začínajících podniků a odvětvím udržitelnosti jsme dobře propojeni po celém světě, kde jsme za 20 let našich 
kombinovaných zkušeností vytvořili rozsáhlou síť. Když jsme byli požádáni o napsání tohoto průvodce, velmi 
nás potěšilo, že jsme dostali příležitost podělit se o naše znalosti a zkušenosti v tomto prostoru. 

Ilana Taub  
Co-Founder  
Snact

Michael Minch-Dixon  
Co-Founder  
Snact
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Právní upozornění a autorská práva  
Cílem tohoto průvodce je pomoci podnikatelům a startupům v zemědělsko-potravinářském 
odvětví. Příručka však nenahrazuje odborné poradenství a vedení. Přestože se organizace 
EIT Food vynasnažila zajistit užitečnost informací obsažených v této knížce, nenese žádnou 
odpovědnost za výsledky vašeho podnikání.  

 
Ilustrace na obálce:  Shutterstock / ProStockStudio 
Design Příručky pro startupy:  
Další ilustrace: Shutterstock / ProStockStudio 
Autoři: Ilana Taub, Michael Minch-Dixon a Joseph Gridley 
Vydavatel:  EIT Food 
 
Copyright © 2019 EIT Food 
 
Všechna práva vyhrazena. Tento průvodce ani jakákoli jeho část nesmí být reprodukovány či jakýmkoli 
způsobem použity bez výslovného písemného souhlasu vydavatele, kromě krátkých citací v knižních kritikách.

EIT Food 
info@eitfood.eu 
www.eitfood.com

mailto:info%40eitfood.eu?subject=EIT%20Startup%20Guide
http://www.eitfood.com
http://www.greatergood-brands.com
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Jak rychle najít v obsahu:

1. Máte zatím jen nápad?  Přečtěte si celou knížku.  

2. Jste nadšení a připravení, ale rádi byste zjistili, co má podnikatel v potravinářství 
vědět dřív, než se do toho pustí?  Strany 10-11 jsou právě pro vás. (Také byste si asi 
měli přečíst obecné rady pro startupy, které následují.)

3. Být sám, či nebýt sám: to je, oč tu běží Odpověď na tuto otázku najdete na straně 15. 

4. Jste si vědomi toho, že musíte provést nějaký průzkum k podpoře vaší intuice, ale 
nevíte, kde začít?  Přečtěte si kapitolu 2.

5. Hledáte jasný pohled a zaměření pro vaše nové podnikání (nápad)? Pomohou vám 
strany 38-39 a schéma obchodního modelu.  

6. Provedli jste průzkum trhu a dokonce i nějaké to testování, ale nemáte skutečný 
obchodní plán? Pomohou vám strany 42-44. 

7. Máte vše pod kontrolou – kromě komercializace a škálování?  Nalistujte si stranu 72.

8. Nejste si tak úplně jistí významem slov „akcelerátor“ a „inkubátor“?  Přejděte na  
strany 80-87. 

9. Znáte své potraviny, ale neznáte související právní předpisy a podnikové struktury?  
Podívejte se na  strany 50-51. 

10. Hodily by se vám nějaké peníze do začátku nebo k posunutí firmy na další úroveň? 
Viz strany 56-62. 

11. Nemáte zájem o granty ani crowdfunding, ale zajímá vás možnost předání vlastního 
kapitálu firmy (equity) za investice? Přeskočte na stranu 62.  

12. Otázky ohledně peněz (cashflow)? Jděte na stranu 79. Začněte vlastně už na  
straně 77, kde je něco o prodeji, a pak čtěte dál. 

13. Máte skvělý produkt nebo službu, ale máte pocit, že se ztrácíte v brandingu nebo ve 
vyprávění příběhu značky? Pro vás je tu kapitola 7.  

14. Chcete zvládnout sociální média, ale cítíte se ztraceni? Užitečné budou strany 97-99.  

15. Máte pozitivní dosah, ale neumíte ho sdělit veřejnosti? Pro inspiraci se podívejte na 
strany 104-106. 

16. Potřebujete pro firmu víc lidské síly? K vybudování vašeho týmu snů vám pomůže 
kapitola 8. 

17. Chcete znát tajemství úspěchu? Strana 115 vás přinutí zamyslet se nad vaší  
firemní kulturou. 

18. Máte moc rádi (tedy spíš měli jste moc rádi) to, co děláte, ale bojíte se, že brzy 
vyhoříte? Jděte přímo na kapitola 9 a dýchejte zhluboka.  
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Předmluva EIT  

Milí podnikatelé,

náš potravinový systém potřebuje odvážné inovátory, jako jste vy, tak jako nikdy předtím. Léta nesprávného 
řízení poškodila potravinářský průmysl a jídlo, které jíme. Statistiky jsou až příliš známé: přes padesát procent 
planety je špatně živeno kvůli přejídání se nebo nedostatku jídla. Vyhazujeme jednu třetinu potravin a jejich 
produkce je jednou z hlavních příčin poškozování životního prostředí a zneužívání lidských práv.

A to ani nezmiňuji, že mnoho podniků za potravinovým systémem potřebuje rychlou aktualizaci svých 
struktur řízení, firemní kultury a diverzity – tyto tři zásadní faktory jsou totiž onou „tajemnou ingrediencí“ k 
úspěchu firmy a předběhnutí konkurence v oblasti dosahu a zisku. Ale nemusí to tak být. Některé velké i malé 
podniky dokazují, že můžeme vybudovat potravinový systém, který bude dobrý pro lidi i pro planetu, bude 
generovat společenský, environmentální a finanční užitek, a zároveň regenerovat a nerabovat naše zdroje 
určené do budoucna. 

Víme ale, že pokud chceme zabránit některým předpovídaným ekologickým a zdravotním katastrofám, 
potřebujeme rozmanitý systém začínajících podniků s kvalitní podporou. Zoufale potřebujeme bystré, od-
vážné, podnikavé jedince a nové způsoby práce, abychom náš potravinový systém obrátili v čase, a proto se v 
EIT Food věnujeme vytváření a formování inovátorů zítřka. Spojením nejmodernějších, nejlepších technologií, 
školicích programů a co nejrazantnějších obchodních modelů můžeme podpořit potravinářský průmysl a 
společnost v tom, aby inovovaly. Společně potraviny zlepšíme.

Tento průvodce je plný cenných lekcí, jak vybudovat zemědělsko-potravinářskou firmu, která může trans-
formovat potravinový systém škálovatelným a udržitelným způsobem. A nejlepší na něm je to, že ho sepsali 
podnikatelé z odvětví, abyste se poučili přímo z jejich chyb a problémů, úspěchů a moudrosti.

Tato příručka je jen malou ukázkou toho, co iniciativa EIT Food nabízí startupům. Doporučuji vám 
prohlédnout si stránky www.eitfood.eu a zjistit tak všechny možnosti, které máte k dispozici. Od 
financování pomocí grantů po podniková školení, od průmyslových partnerství po investice  
– nabízíme program na podporu vašeho startupu, aby rostl a byl úspěšný.

Přeji vám na vaší podnikatelské cestě hodně štěstí.

S vřelým pozdravem

 

Andy Zynga 
Ředitel EIT Food 

http://www.eitfood.eu
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Jak vám může pomoci EIT Food Business Creation 
V EIT Food Business Creation pracujeme s nejrůznějšími podnikateli, začínajícími firmami 
a rychle se rozšiřujícími startupy (tzv. scaleupy) na urychlení inovací, o nichž víme, že jsou 
třeba pro zdravější, důvěryhodnější a udržitelnější potravinový systém. Patří sem: 

• Tři stěžejní specializované programy určené k podpoře fází zavedení, akcelerace a škálování na 
podnikatelské cestě 

• Podpůrné aktivity, které mohou být realizovány jako příprava na naše stěžejní programy nebo vedle nich* 

STĚŽEJNÍ PROGRAMY 
 
ZAVEDENÍ: Rozumějte svému trhu  
Pro ambiciózní podnikatele a tzv. intrapodnikatele (zaměstnance s podnikatelskou vizí)  

• Seedbed je 6měsíční program před akcelerací k přeměně inovativních nápadů na obchodní nabídky,  
které ověří trh 

•  Zúčastněné týmy mohou získat přístup k odbornému školení a mentoringu, aby identifikovaly své 
nejdůležitější obchodní hypotézy a vytvořily plán, jak je validovat se zájmovými stranami 

• Finanční podpora k tomu, aby členové týmů vyšli do ulic a pohovořili aspoň se 100 stakeholdery, 
zákazníky a uživateli za účelem otestování trhu a doladění produktových nápadů 

• Následná podpora pro startup/oddělenou novou firmu (spin-out) nebo financování testů proveditelnosti 
s určenými partnery prostřednictvím plánu iniciativy EIT Food pro přístup k financování a podpůrným 
službám Access to Finance and Support Services Scheme 

ZRYCHLENÍ: Vybudujte svůj podnik  
Pro zaregistrované startupy, v předstartovní situaci, s ukazatelem trakce  

• Náš akcelerátor EIT Food Accelerator je 4měsíční program pořádaný v šesti evropských inovačních hubech 

• Získejte dovednosti, využijte mentoringu a zviditelněte se na trhu, u potenciálních zákazníků, investorů  
a v médiích 

• Staňte se součástí rozsáhlé sítě podniků a výzkumných institutů a navažte s nimi důležité vztahy, které 
vám pomohou urychlit váš postup 

• Získejte přístup k zařízením, jako jsou laboratoře nebo pilotní provozy, a k zemědělské půdě 

• Potenciální následné financování některých startupů jako součást podpůrného plánu Trakce (Traction) 

ŠKÁLOVÁNÍ: Rozrůstejte se do zahraničí  
Pro brzy se rozšiřující startupy s výrazným růstem (scaleupy), po fázi vzniku nápadu a s 
platícími zákazníky  

• Naše prosperující agrotechnologická síť RisingFoodStars Association (Sdružení stoupajících 
potravinářských hvězd) poskytuje scaleupům v raných fázích přístup ke znalostem a k partnerům,  
kteří je rychleji posunou vpřed 

• Snadný přístup a prezentace na míru pro zástupce z akademického světa a ze světových korporací 

• Příležitosti vytvářet partnerství v projektech EIT Food 

• Větší viditelnost 

• Rozšířený dosah v Evropě 

• Podpora rozšiřování podniku na míru 
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PODPŮRNÉ ČINNOSTI  

• Zkušební farmy**: Spojujeme naše zemědělsko-potravinářské startupy s pěstiteli a chovateli,  
abychom jim pomohli s validací a testováním jejich produktů a služeb a prezentací jejich podniku 
zákazníkům a investorům*. 

• Párování startupů s farmáři, se splněnými podmínkami pro úspěšný pilotní projekt (Španělsko, 
Portugalsko a Bulharsko) 

• Demo den v r. 2021 pro potenciální zákazníky, aby zakoupili dané řešení 

• EWA-Empowering women in agrifood – Posílení postavení žen v zemědělsko-potravinářském odvětví 
Ženy podnikatelky ze zemí s nízkou až střední mírou inovací** se po dobu 6 měsíců zúčastní vzdělávacího 
programu na míru, zaměřeného na překonávání specifických problémů v podnikání pro ženy. Po tomto 
školicím období budou mít nezbytné poznatky, sebedůvěru a podporu ke zvládnutí, a dokonce překonání 
svých ambicí, což je povede k úspěšnému startu a rozvoji udržitelných podniků.

• Účastnice mají k dispozici celou řadu podpůrných aktivit v rámci našeho plánu pro regionální inovace, 
Regional Innovation Scheme. Více informací najdete zde. 

• *Přístup k těmto podpůrným aktivitám bude vyhodnocen jednotlivě v závislosti na financování a  
omezení přístupnosti 

• **K dispozici pouze podnikatelkám/startupům/scaleupům, které podají žádost prostřednictvím plánu 
Regional Innovation Scheme dostupného pouze pro žadatelky z menšího počtu zemí. Více najdete zde.
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Úvod: Tak vy tedy chcete změnit 
potravinový systém! 

1. Úvod 
2. Co musíte vědět, než si založíte zemědělsko-potravinářskou firmu 
3. Kde začít? 
4. Vybudování udržitelného podniku  

Kapitola 1

„Hodnota nápadu spočívá v jeho použití.“  
 – Thomas A. Edison
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Úvod
Pokud tohle čtete, buď právě zakládáte nebo jste nedávno založili potravinářskou firmu. 
Blahopřejeme vám! Je to vzrušující období! 

Začít s byznysem je cesta vydlážděná výzvami a příležitostmi. Zatímco pro startupy je k 
dispozici spousta rad, my jsme měli pocit, že na trhu je jich nedostatek. A tak jsme vytvořili 
tuto příručku pro podnikatele a budoucí podnikatele v zemědělsko-potravinářské oblasti 
v tom nejširším slova smyslu a měli tím na mysli činnosti napříč celým dodavatelským 
řetězcem potravin. Vezměte to jako encyklopedický manuál pro startupy šitý na míru 
potravinářskému odvětví, praktickou příručku a sbírku nástrojů, která vás bude provádět 
při zavádění silné obchodní strategie pomocí dotazů, šablon a zdrojů k získávání nových 
poznatků a podpoře pokroku. 

Příručka je rozdělená do 9 klíčových témat pro začínající firmy a každá kapitola obsahuje teorii k těmto 
tématům, případové studie a doporučení nebo tipy podnikatelů. Manuál jsme strukturovali takovým 
způsobem, abyste ho mohli číst buď od začátku do konce, nebo jen jeho jednotlivé oddíly. Cesta startupu není 
nikdy přímá a na většině věcí vysvětlených v různých kapitolách budete muset pracovat zároveň. Některé 
kapitoly možná budete chtít úplně přeskočit, pokud pro vás nejsou relevantní nebo pokud jsou příliš základní. 

Tento průvodce není vyčerpávající, proto na konci každé kapitoly uvádíme dodatečné zdroje a přehled hlavních 
ponaučení (jestliže nemáte moc času nebo jste líní, můžete si přečíst pouze ta) a aktivity, na nichž můžete 
začít pracovat. Doufáme, že příručka pro vás bude stejně zajímavá, jako byla její tvorba pro nás, a že vám na 
vaší cestě dobře poslouží. 
 

Co musíte vědět, než si založíte zemědělsko-potravinářskou firmu
Příručku je podle nás nejlepší začít dotazem na podnikatele: Co jste měli vědět dřív,  
než jste si založili potravinářskou firmu? Nic nepřekoná vlastní zkušenost a poznání,  
jaké to opravdu je! 

Kéž bych před založením zemědělsko-potravinářské firmy věděl/a…

„Jak vlastně vést podnik! Chtěla jsem vyřešit problém a výsledkem toho bylo řízení firmy. 
Neměla jsem ani ponětí, jak ji vést, například základy finančního plánování apod. Ale ve 
výsledku je to vždy o správném postoji, pak zvládnete všechno. Tenkrát by se mi ale hodilo 
ekonomické vzdělání, nějaké znalosti z logistiky, jak zvládat finance atd.,“  
– Chantal Engelen, spoluzakladatelka společnosti Kromkommer.

Kapitola 1

 „Že lidé berou své jídlo velmi osobně a spojují s ním své emoce.  
A co se týče zemědělství, že když pracujete s biologickými vstupy,  

od jiných procesů se to liší, protože biologie si dělá své,“  
– David Rosenberg, spoluzakladatel a ředitel Aerofarms

„Jak dlouho to všechno bude trvat a taky že by bylo daleko 
rychlejší, kdybych dřív přijala nějaké odborníky,“  
– Solveiga Pakštaitė, zakladatelka Mimica Touch
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„Že prostředí maloobchodu je tak náročné,“ 
– Willem Sodderland, zakladatel a blázen 
do mořských řas ve společnosti Seamore 

„Že potravinářský průmysl je nejstarší průmysl na světě – vždycky jsme museli jíst.  
A proto je různorodější než jiné sektory. Ve srovnání s ostatními je to byznys s velkým 
objemem a typicky nízkými maržemi. Takže je důležité vědět, že záleží na ceně a na  
rychlosti a při navrhování svých produktů na to musíte pamatovat... A také že tu existuje 
mnoho aktérů, kteří mají možnost se rozšiřovat… Jak jako podnikatel překonáte tyto výzvy  
spojené se škálováním?” 
– Marc Zornes, zakladatel Winnow Solutions  

„Že svět maloobchodu je tak spletitý, komplikovaný a neustále 
se mění! Není to tak jednoduché, nejde si jen potřást rukou a 
obchodovat, je to daleko větší monstrum,“  
– Jim Cregan, spoluzakladatel Jimmy’s Iced Coffee

• „Že je dobré mít nějakého spolupracovníka, který zná předpisy a zákony 
týkající se potravin – tahle oblast průmyslu je tak přehlížená a zároveň je pro 

úspěšnou firmu absolutně zásadní,“  
– Kate Hofman, ředitelka a spoluzakladatelka GrowUp Urban Farms

„Jak porozumět bezpečnosti potravin a předpisům. O tom jsme nevěděli vůbec 
nic. Úplně na začátku nám poradili právníci, řekli nám, že náš sousedský model 

nevyžaduje žádné regulace a my si to nezkontrolovali. A pak jsme zavedli jiný 
model, kdy dobrovolníci vyzvedávali jídlo z podniků, a ten musel být regulován.  

Je velmi obtížné rozumět systému, jaká platí ve skutečnosti pravidla a jaký je  
celý ekosystém,“  

– Saasha Celestial-One, spoluzakladatelka společnosti Olio

„Jak velký rozdíl je mezi vedením vlastní a cizí firmy. I když při řízení jiných podniků existovalo 
spousta stresu, vždy tam existovala záchranná síť. Při vedení své vlastní firmy máte úplně 
jinou úroveň stresu a nasazení. A to jsem si myslel, že neumím vypnout, ale když jde o váš 
vlastní byznys, je vaše neschopnost vypnout úplně jiná. Je zcela vyčerpávající, ovlivňuje váš 
osobní život. Váš vztah s přáteli, s rodinou. Ale nechci znít příliš negativně. Kdyby se moje 
současná firma položila, začal bych ve vteřině znova.  
– Steven Dring, ředitel a spoluzakladatel firmy Growing Underground 

„Podle mě existuje spousta různých druhů potravinářského byznysu – sociálně zaměřené 
pečující podniky jsou oproti high-tech společnostem s počítačovou vizí produktu dva naprosto 
rozdílné světy a já mám to štěstí, že mám zkušenosti z obou. Než jsem začala s ImpactVision, 

měla jsem vědět, jak strašně obtížné je prodávat v potravinářství hardware a že marže pro 
většinu potravinářských podniků jsou nízké. I přesto bych nechtěla pracovat v žádném jiném 
odvětví než v potravinách a konkrétně v dodavatelském řetězci. Myslím, že se nacházíme ve 

chvíli významné digitalizace, což je opravdu úžasné,“  
– Abi Ramanan, ředitelka a spoluzakladatelka ImpactVision

„Jak porozumět bezpečnosti potravin a předpisům. O tom jsme nevěděli vůbec 
nic. Úplně na začátku nám poradili právníci, řekli nám, že náš sousedský model 

nevyžaduje žádné regulace a my si to nezkontrolovali. A pak jsme zavedli jiný 
model, kdy dobrovolníci vyzvedávali jídlo z podniků, a ten musel být regulován. 

Je velmi obtížné rozumět systému, jaká platí ve skutečnosti pravidla a jaký je 
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Všeobecné rady pro startupy, než se do toho pustí

O lásce: Řídit svou vlastní firmu není zrovna bezstarostná jízda. Pravděpodobně to bude daleko těžší (a 
obohacující), než jste si to kdy uměli představit. Ujistěte se tedy, že pracujete na něčem, co máte skutečně 
rádi a na čem vám záleží. Místo toho, abyste šli po jakékoli příležitosti na „starém“ trhu, zkuste vyřešit nějaký 
problém, který vás nenechává spát. Pokud do toho půjdete jen kvůli možnému finančnímu zisku, přijdete o 
chuť a kvůli všem potížím, s nimiž se jednoduše musíte setkat, nevydržíte. Je tu však důležité zmínit dvě věci:

1. Při řízení vlastního startupu strávíte velkou část času na úkolech, jako je obchod, marketing, zákaznické 
služby, networking, rozvoj strategie, vymýšlení logistiky a administrativa jako účetnictví a mzdy. Takže 
pokud váš podnik řeší problém, pro který jste nadšeni, připravte se na to, že spoustu času strávíte 
nad věcmi, které zrovna nemusíte mít příliš v lásce. Jako majitelé podniku MUSÍTE být v pohodě s 
nepohodlnými věcmi a být ochotni přijmout nejistotu.

2. Je důležité mít rádi to, co děláte, ale nesmíte se bláznivě zamilovat do svého vlastního nápadu. Vy i vaše 
firma na tom budete lépe, pokud bude předmětem vaší lásky problém, který se snažíte vyřešit, a ne 
nápad. Brzy a opakovaně žádejte o feedback na svůj nápad. Naslouchejte svým zákazníkům a zpětné 
vazbě – neberte si věci osobně a buďte ochotní se učit.

„Money, money, money“:  Úspěch přes noc neexistuje. Mít z vaší začínající firmy stálý příjem nějakou dobu 
potrvá. Zajistíte-li si jistý tok(y) příjmu, ušetříte si mnoho bezesných nocí a zbytečný stres. 

Po spočítání výdajů souvisejících s vaším obchodním nápadem se připravte na to, že se toto číslo zvýší 
dvakrát, třikrát nebo až čtyřikrát. Pravděpodobně budete čelit nečekaným výdajům, je tedy dobré být 
připraveni jak finančně, tak duševně. 

Kromě vypracování rozpočtu pro podnik si vypracujte i svůj osobní rozpočet. Je-li to možné, je dobré si 
zachovat své původní pracovní místo, pracovat jako freelancer nebo poradce, popřípadě získat práci na půl 
úvazku, než dáte všechno novému byznysu (tohle může být obtížné a zejména pro ženy, které většinou nesou 
nápor péče o děti a domácnost. Více viz níže.)

Pro majitele malého podniku je zásadní naučit se zvládat cashflow, tedy peněžní tok. Vysledujte, kam míří 
vaše peníze, a buďte schopni ospravedlnit jakýkoli výdaj. Investor Mark Cuban k tomu říká: „Nikdy nekupujte 
nesmysly. Jasným znakem chyby startupu je, když mi někdo pošle polokošili s vyšitým logem firmy. Pokud 
jsou vaši lidé na veletrzích nebo na veřejnosti, je v pořádku je nakoupit vlastním zaměstnancům, ale jestli si 
myslíte, že si lidi vyjdou ve vašem tričku s logem, mýlíte se a vůbec nevíte, jak investovat své peníze.“ Možná 
to zní trochu tvrdě, ale slouží to jako příklad, který vám má připomenout, že máte sledovat své peníze a 
moudře nakládat s výdaji – budete jich mít spoustu.

„Že v kombinované oblasti potravin a biotechnologie věci vždycky 
trvají déle, než člověk očekává,“  
– Arturo Elizondo, ředitel a spoluzakladatel Clara Foods

„Začal jsem ještě na škole a nevěděl jsem nic… Věděli jsme, že máme skvělý nápad,  
a zaměřili jsme se na zavedení produktu na trh. Naštěstí nás brzy „adoptovali“ a odpustili  

nám chyby v produktu. Ale každému, kdo chce začít – a ne to mít jako koníčka – bych  
doporučil zaměřit se na vytvoření nejlépe chutnajícího produktu, protože to vám pak dá 

příležitost dělat cokoli… i zrealizovat vaše poslání,“  
– Dan Kurzrock, spoluzakladatel a vedoucí oddělení obilnin ve společnosti Regrained 

„Nakonec se dá vymyslet všechno,“  
 – Marie Forleo
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Rovnováha mezi životem a prací : Možná musíte zvládat několik priorit jako péči o dítě nebo domácnost,  
což ztěžuje situaci, když si potřebujete přivydělat nebo najít dostatek času na vše potřebné ke spuštění svého 
byznysu. Máte-li (romantického) partnera, určitě nejprve prodebatujte, jak to udělat, aby vše fungovalo, až 
nutně nastanou zdary a nezdary. 

Probrat finance je stejně tak důležité jako podívat se na to, jak časově zvládnete partnerství nebo rodinu.  
Jste-li žena, tohle je zvlášť důležité:

• Existuje pětkrát větší pravděpodobnost, že ženy ve srovnání s muži stráví péčí o domácnost 20 hodin 
týdně – což je polovina běžné pracovní doby! A to když oba pracují na plný úvazek.

• Je osmkrát pravděpodobnější, že o nemocné děti a dětské aktivity se postarají ženy

• Z 6,5 milionu neplacených pečovatelů ve Velké Britániije 58 % žen

Nejenže jsou tyto faktory náročné na čas, který byste jinak mohli strávit výdělečnou činností nebo prací na 
své vlastní firmě, ale jsou také emocionálně vysilující. Hodnota těchto služeb a jejich spravedlivé rozdělení by 
mělo být tématem debat všech (zejména heterosexuálních) párů o tom, jak podpořit nový podnik, aby bylo 
možné uspět jak v osobním, tak profesionálním životě. Existuje mnoho způsobů, jak se do toho pustit, ale 
tento článek vám může do začátku pomoci.

Pokud zdarma pečujete o člena rodiny, například o starší nebo hendikepovanou osobu, zkuste se o to podělit 
s ostatními členy rodiny (i když to může být náročné, zvlášť když to očekávají od vás) a prozkoumejte, zda 
nemáte k dispozici i jiné zdroje zvenčí, které by vám mohly pomoci. Například ve Velké Británii poskytuje rady 
a zdroje charitativní organizace pečovatelů Carers UK, v ostatních zemích může existovat něco podobného.

Jste-li samoživitelka, výzvy jsou potenciálně větší – i když nepodceňujte své dovednosti, které jste již získala 
při zvládnutí péče o dítě sama – to je dokonalá praxe ke zvládání více úkolů! Zkuste promyslet, jak můžete 
v kritických chvílích využít svou podpůrnou síť, která vám uleví od povinností spojených s péčí o dítě, a jaké 
ziskovosti musíte dosáhnout, abyste ospravedlnila výdaje na další placenou péči o potomka.

ODDÍL S PŘÍPADOVOU STUDIÍ:

Níže uvedená případová studie je ze stránek entrepreneur.com – podívejte se na tento článek o 10 
inspirujících podnikatelkách samoživitelkách.

Angela Benton je zakladatelkou a ředitelkou společnosti NewME. Od jejího založení v roce 2011 urychlila 
NewME rozvoj přes 300 startupů a pomohla jim získat financování rizikového kapitálu v hodnotě přes 17 
milionů USD. Angelu Benton nikdy nezastavilo její první dítě v 16 letech. Vybudovala si jméno ve světě 
designu a technologie a objevila se v časopise Ebony, na seznamu Power 150 v roce 2010, na seznamu 
Goldman Sachs ve 100 nejzáhadnějších podnikatelů roku 2013 a v časopise Marie Claire na seznamu 50 žen, 
které vládnou v r. 2013.

Její rada: „Být samoživitelkou NENÍ na obtíž. V knihách příběhů je psáno, jak podnikatelé „dřou“,  
„makají“ a „pracují do roztrhání“, a napadnou vás i další slova, když chcete popsat skutečně tvrdou práci 
na vašem podniku, které věnujete 100 procent svého času. Víme ale, že ve skutečném světě není tato 
představa pravdivá.

Nechápejte mě špatně, podnikání je hromada práce. Ale nenechte se odradit vnímáním tohoto životního 
stylu, ještě než se do něj pustíte. Být samoživitelkou vám dává spoustu dovedností, které se pro podnikání 
velmi hodí: zvládání více úkolů najednou, kreativitu, správu rozpočtu a/nebo schopnost s ním vyjít a řešení 
problémů, abych zmínila jen ty základní. Nevím, jak vy, ale já bych raději vložila své peníze do někoho s 
těmito dovednostmi než do čerstvého absolventa.“

http://Femeile au de cinci ori mai multe șanse să petreacă 20 de ore pe săptămână  - ceea ce reprezintă o j
http://Femeile au de cinci ori mai multe șanse să petreacă 20 de ore pe săptămână  - ceea ce reprezintă o j
https://www.pewsocialtrends.org/2015/11/04/raising-kids-and-running-a-household-how-working-parents-share-the-load/
https://www.telegraph.co.uk/business/women-entrepreneurs/five-barriers/
https://www.entrepreneur.com/slideshow/239018
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Naučte se mluvit na veřejnosti: Chcete-li řídit svůj podnik úspěšně, připravte se na to, že se budete muset 
přestat bát mluvit na veřejnosti a vystupovat. Choďte na akce, používejte sociální média a nabízejte svou 
pomoc jiným (to může znít kontraproduktivně, ale často se to vyplatí a zanechá to trvalý pozitivní dojem). 

Také můžete zvážit například psaní blogu nebo tvořit video obsahy. Ať už je váš nápad jakkoli skvělý,  
je pravděpodobné, že sám se neprodá. Proto s ním, a s vámi, seznamte veřejnost. 

Rozviňte své komunikační schopnosti a schopnost mluvit na veřejnosti, vyprávějte lidem o vašem nápadu  
a naučte se rádi prodávat. Snažte se také vybudovat vazby, spíš než jen se honit za transakcemi. 

Vybudování sítě podobně smýšlejících podporovatelů vám pomůže v nesnadných dobách a dodá vám 
sebedůvěru k pokračování v započatém díle. Vyhledávejte tedy skupiny na podporu podnikatelů, ať už  
lokálně ve vašem místě působení, nebo online, k setkáním v rámci zvláštního segmentu, k němuž máte  
vztah. To je zejména důležité pro ženy podnikatelky a/nebo málo zastoupené podnikatele (z etnických  
skupin, komunity LGBTQ, hendikepované nebo z jakékoli jiné marginalizované skupiny), protože tyto  
skupiny čelí zvláštním problémům.

Kde začít?  
Než začnete, je užitečné se vyzbrojit co nejvíce znalostmi. Měli byste rozumět tomu, co je 
před vámi, a znát základní obchodní pojmy – některé z nich uvádíme níže. Na konci této 
kapitoly je uvedeno také několik dodatečných zdrojů. Kromě hodně čtení je na začátku 
velmi dobré prohovořit váš nápad/koncepci s co největším počtem lidí. Mnoho podnikatelů 
má pocit, že musí svůj nápad udržovat v tajnosti, ale většina lidí nezakládá podniky a je 
tu velký rozdíl mezi tím, mít nápad a opravdu ho uskutečnit. Výhody plynoucí z názorů 
lidí – přátel, rodiny, odborníků z odvětví, potenciálních zákazníků, lidí, k nimž vzhlížíte, 
výzkumných pracovníků – budou ohromné: pomohou vám rozšířit si obzory a vytvořit  
si vlastní síť kontaktů. Tak se nestyďte, oslovte lidi a začněte!   

Nejdůležitější obchodní pojmy

Firma se skládá z mnoha disciplín a vy jako zakladatelé (nebo spoluzakladatelé) startupu se musíte věnovat, 
nebo aspoň částečně rozumět všem z nich:  

 
 
 
 
Strategie: stanovení toho, jak vaše společnost dosáhne svých cílů a vize v několika příštích 
letech. Je zásadní si naplánovat, jak budete pracovat.  

Účetnictví: proces vedení účtů a zaznamenávání finančních transakcí vaší firmy, např. toho, co 
přichází (příjmy) a toho, co odchází (výdaje). 

Financování: proces získávání nebo poskytování kapitálu (tj. peněz) k financování obchodních 
činností.   

Obchod: páteř jakéhokoli podniku. Bez obchodu nemůžete mít příjmy ani zisk, tudíž přežít. 

Marketing: proces propagace a prodeje produktů a služeb. Sem patří disciplíny jako reklama,  
PR a cenové strategie.  

Provozní operace: týkají se takových podnikových funkcí, jako je způsob výroby produktů a 
služeb, řízení vašeho dodavatelského řetězce a logistiky. 

Lidské zdroje: označuje personalistiku a řízení lidí, tedy péči o váš tým. 
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Návratnost investic (ROI):  jaký zisk je odvozen z investice. Většinou jde o finanční zisk, i když 
tento termín se může vztahovat i na širší užitek (environmentální, sociální). Investoři budou 
sledovat, jaký zisk mohou očekávat, pokud investují do vaší firmy.  

Nabídka a poptávka: každý trh se skládá ze strany nabídky a strany poptávky. Stranu nabídky 
tvoří prodejci, lidé nebo podniky prodávající produkty a služby. Stranu poptávky pak tvoří 
kupující, lidé (spotřebitelé) nebo firmy kupující produkty a služby. Jako podnikatelé byste se 
měli vidět na straně nabídky, protože to, co budete prodávat, určí váš obchodní úspěch. Budete 
se samozřejmě nacházet i na straně poptávky, protože ve svém hodnotovém řetězci budete 
nakupovat produkty a služby od jiných.  

Konkurenční výhoda: označuje to, čím váš produkt nebo služba vyniká nad konkurencí. Může se 
týkat ceny (vynikáte například, protože jste levnější než vaši konkurenti) nebo určité vlastnosti či 
podmínky, díky níž je vaše nabídka lepší.  

Sami:
• Potenciálně méně počátečních nákladů (méně 

platů, podpora méně lidí), 

• Umožňuje to stanovit si vlastní vizi, kdy činíte 
všechna rozhodnutí vy,

• Méně potenciálních sporů (žádný, pokud jste 
sami), ALE… 

• Můžete se cítit dost sami a nést veškerou 
odpovědnost je skličující

• Investoři často odmítají podporovat samotné 
zakladatele a dávají přednost podpoře týmů.

Se společníkem: 
• Pravděpodobněji budete mít širší rozsah 

dovedností a zkušeností (což může být jen 
plus), 

• Je méně pravděpodobné, že firma namíří 
špatným směrem, protože můžete konzultovat 
a eliminovat své nápady, 

• Podělíte se o stres, náklady a odpovědnost, 
ALE… 

• Může docházet ke konfliktům a se 
spoluzakladatelem budete v podstatě ve 
vztahu (nebo manželství), což vyžaduje 
spoustu práce.

Sami nebo se společníkem?

Pokud jste ještě nezačali a nejste si jistí, zda se do toho pustit sami nebo se spoluzakladatelem/
spoluzakladateli, zvažte výhody a nevýhody obou přístupů:  



16

Při zapojení společníka je dobré zvážit několik věcí:  

• Jste angažovaní stejným způsobem, aby podnik fungoval jak finančně, tak dlouhodobě? 
Ujistěte se, že máte oba (nebo všichni, je-li vás víc) podobná očekávání od závazku, který předkládáte. 

• Máte se rádi?  
Jako spoluzakladatelé spolu strávíte spoustu času. A hodně toho času bude ve stresových situacích,  
takže byste si měli najít lidi, v jejichž společnosti jste rádi. 

• Doplňujete se v dovednostech?  
Dvě hlavy dohromady jsou lepší než jedna. Zhodnoťte své dovednosti a podívejte se, jak se vzájemně 
doplňujete (popřípadě nedoplňujete). Na začátku musíte zvládnout mnoho profesí (účetnictví, podnikový 
rozvoj, marketing, dodržování předpisů, lidské zdroje, prodej, vizi atd.), a tak má smysl si najít společníky, 
kteří jsou pro určité úkoly lepší a nadšenější než vy.  

• A v neposlední řadě brzy prodiskutujte, co se stane, dojde-li ke sporu, a jak se bude rozhodovat, když 
jeden z vás bude chtít odejít.  
Vždy je lepší debatovat o těchto obtížných věcech, když jste zadobře, než později ve stresu.  

 
Podívejte se na sítě spoluzakladatelů jako FoundersNation nebo coFoundersLab. Pomohou vám  
najít spoluzakladatele, ale také posoudit kompatibilitu. Poskytují tipy a rady, jak vytvořit úspěšný 
zakladatelský tým.  

Žen zakladatelek je ve světě startupů stále zoufale málo – stejně jako ve správních radách 
společností – ale časy se mění. Lidé si totiž uvědomují, že umístění žen do vedení je strategie, 
která předčí „jakýkoli růstový zázrak uvedený do praxe za všechna ta léta:

• Soukromé technologické společnosti řízené ženami jsou efektivnější z hlediska kapitálu a 
dosahují o 35 % vyšší návratnost investic. A když jsou podpořeny rizikovým kapitálem, mají 
podle Kauffmanovy nadace o 12 % vyšší příjmy než startupy vedené muži (zdroj). 

• Společnosti založené ženami v portfoliu First Round Capital si o 63 % vedly lépe než firmy 
založené muži (zdroj). 

• Podle průzkumu McKinsey and Company se u evropských firem s vyšším podílem žen ve 
vedení zvýšila za dva roky hodnota akcií o 64 procent ve srovnání s průměrnými 47 procenty 
(zdroj).

• Je-li jeden z vás žena, můžete do firmy přijmout 
až 2,5 krát více žen, než je tomu u týmu ze 
samých mužů, takže od začátku zajišťujete 
diverzifikovanější podnik. Proč je to důležité? 
Podle studie Univerzity Pepperdine byly u 
společností na seznamu Fortune 500, které 
se přihlásily k rovnosti pohlaví na pracovišti, 
vypočítány o 34 procent vyšší příjmy a ziskové 
marže než střední hodnoty v průmyslu.

https://founders-nation.com/
https://cofounderslab.com/
https://yourstory.com/2016/05/need-for-woman-co-founder-startup
https://www.forbes.com/sites/allysonkapin/2019/01/28/10-stats-that-build-the-case-for-investing-in-women-led-startups/%23fc5ee3559d5f/
https://www.forbes.com/sites/allysonkapin/2019/01/28/10-stats-that-build-the-case-for-investing-in-women-led-startups/%23fc5ee3559d5f/
https://www.forbes.com/sites/allysonkapin/2019/01/28/10-stats-that-build-the-case-for-investing-in-women-led-startups/%23fc5ee3559d5f/
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Doporučení podnikatelů ohledně společníků

Startup a horolezectví 

„Moji partneři postupně odešli. Je důležité na to pomyslet, když spolu 
začínáte pracovat. Když se po nějaké době rozejdete, vždy následují 
dohady o penězích atd. Vidím to všude kolem sebe. Napište to všechno na 
papír, abyste předešli velkým bojům,“  
– Chantal, spoluzakladatelka společnosti Kromkommer  

„Vybudovat začínající firmu je jako lézt na vysokou horu, kdy vidíte 
pouze dopředu, ale ne nahoru. (…) Pokaždé, když už si myslíte, že jste 
postoupili na cestě k úspěchu, objevíte obrovskou propast. A uvědomíte 
si, že polovina věcí, na nichž jste trávili veškerý svůj čas a energii, je 
špatně. Dostali jste se díky nim tam, kde jste, ale výš na horu vás to 
nedostane. Pokaždé, když si myslíte „Tak a je to“, se pod vámi objeví 
nová propast. Do pr... Do určité míry je to dar. Kdybyste se dokázali 
podívat až úplně nahoru a viděli, jak je ta hora vysoká, pravděpodobně 
byste na ni nikdy ani nelezli. A naopak, většina úspěchu startupu 
spočívá ve schopnosti dívat se co nejdál. Když lidé hovoří o „vizi“ 
zakladatele, rád o tom přemýšlím jako o schopnosti dohlédnout až na 
vrchol hory. Vyhnout se co největšímu počtu propastí a zůstat na cestě, 
která nevede k jedinému, izolovanému vršku. Zbytek je podle mě jen o 
tom, kolikrát jste schopni říct „Do pr...“ a pak stejně pokračovat dál,“  
– (John O’Nolan)

„Mít společníka je ohromně důležité. Myslím, že založit firmu se společníkem je 
už tak dost bláznivé, natož bez něj. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musíte 

udělat brzo, je zjistit, co nevíte – a je toho pravděpodobně většina. Najděte si proto 
někoho, kdo vaše znalosti a schopnosti doplní. A navíc je to větší legrace… máte se 

s kým podělit o úspěch a v nelehkých chvílích si budete vzájemně terapeuty,“  
– Dan Kurzrock, spoluzakladatel a vedoucí oddělení obilnin  

ve společnosti Regrained 

(Zdroj: https://john.onolan.org/vision/)

https://john.onolan.org/vision/
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Vybudování udržitelného podniku  
Prostřednictvím tohoto průvodce se vám snažíme pomoci postavit váš zemědělsko-
potravinářský startup na cestu k úspěchu jak z obchodního hlediska, tak z hlediska dosahu. 
Abyste přispěli k lepšímu potravinovému systému a vybudovali skutečně udržitelný podnik, 
je důležité zakotvit tyto aspekty ve vaší firmě už od prvního dne. Co tedy potřebujete vědět 
při vytváření udržitelného podniku a proč je to vlastně důležité?  
 
Proč byste měli budovat udržitelný podnik? 

Všichni potřebujeme jíst, ale náš současný potravinový systém ohromně zatěžuje 
planetu. Ve skutečnosti přispívá ke globálním antropogenním emisím skleníkových 
plynů z 19–29 % (Vermeulen, Campbell a Ingram, 2012). Produkce potravin 
spotřebovává značnou část zdrojů, jako jsou živiny, půda, energie a voda, proto 
bychom měli zajistit, aby byly tyto zdroje používány k výrobě produktů, které dodávají 
skutečnou hodnotu, zlepšují životy lidí a zbytečně nezatěžují planetu.  

Zemědělství přispívá ke změně klimatu emisemi skleníkových plynů a redukcí 
uhlí uloženého v půdě a vegetaci. Lokálně zemědělství zmenšuje biodiverzitu a 
ovlivňuje přírodní prostředí přeměnou půdy, eutrofizací, pesticidy, zavlažováním 
a odvodňováním. Neudržitelné zemědělské praktiky mohou také vést k reakcím 
v životním prostředí, například k erozi půdy a úbytku opylujícího hmyzu (kvůli 
přílišnému používání pesticidů). (Evropská agentura pro životní prostředí, 2012) 

Zvážíme-li negativní vliv produkce potravin na prostředí, je jasné, že  
potřebujeme nejen zlepšit její způsoby, ale i skutečně ocenit vyprodukované 
potraviny. Bohužel tomu tak není. Podle odhadů Organizace pro výživu a  
zemědělství Spojených národů (FAO) se každý rok ztratí nebo končí v odpadu  
jedna třetina všech vyprodukovaných potravin. 

 
Udržitelný potravinový systém se musí postarat o lidi, které živí, a komunity, které 
v něm pracují. Tzv. zelená revoluce v 50. a 60. letech minulého století přinesla 
neuvěřitelné výsledky: procento podvyživené světové populace kleslo z 33 % v r. 
1969 na současných 10–12 % (Světová banka). Přestože je to stále nepřijatelně 
vysoké procento, ukazuje to na schopnost našeho celosvětového potravinového 
systému vyřešit hlavní společenské problémy.

 
Dnes jsou však výzvy jiné. Podle Světové zdravotnické organizace se od roku 1975 
téměř ztrojnásobil výskyt obezity. V r. 2016 mělo 39 % dospělých starších 18 let 
nadváhu a 13 % bylo obézních. Obezita má souvislost s kardiovaskulárními nemocemi, 
diabetem a rakovinou. Jde o narůstající epidemii, které však lze předcházet lepším 
stravováním a životním stylem. Zatímco dostatečný příjem kalorií již v mnoha částech 
světa není problém, problémem je nyní kvalitní výživa. Rostoucí počet výzkumných 
studií dokládá souvislost mezi značně zpracovaným jídlem a jeho nepříznivými 
dopady na zdraví. Běžně jsme vystavováni vysokým hladinám cukru, soli a tuku, což 
poškozuje naše zdraví kolektivně.

Dopad našeho potravinového systému na společnost se ale neomezuje jen na  
výživu. Existuje celá řada problémů jako špatně placená/nucená práce, přijatelnost 
inovací (např. geneticky modifikovaných plodin, GMO) a mnoho dalších, které je také 
třeba zvážit.

Nepotřebujeme víc potravinářských podniků, potřebujeme víc 
udržitelných potravinářských podniků.

https://www.eea.europa.eu/themes/agriculture/greening-agricultural-policy/food-security-and-environmental-impacts
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Zaměřte se na nejdůležitější problémy 

Být udržitelným podnikem znamená mít holistický přístup, v němž je environmentální a sociální dosah 
zvažován u každého jednotlivého hlediska podnikání. Je ale dobré si vybrat a zaměřit se na ty nejdůležitější 
problémy. Jako startup se jednoduše nemůžete věnovat všemu najednou a budete muset dělat určité 
kompromisy. Jakmile se podíváte na problémy s udržitelností, často shledáte, že správně nefunguje celý 
systém a budete vás to svádět napravit všechno. Pamatujte si ale, že jste jen malý hráč v daleko větší hře a 
musíte své úsilí směrovat opatrně.

Váš podnik nemůže ze začátku vyřešit všechny problémy. Mějte jasnou představu, kam se chcete z hlediska 
udržitelnosti dostat, a postupně na této vizi pracujte podle vašich podnikových možností. Dělat věci jinak 
(například zaměstnávat lidi ze znevýhodněných prostředí, používat nové obaly nebo výrobní procesy) vyžaduje 
hodně trpělivosti a elánu. Jdete proti tradičním, zavedeným obchodní procesům, je tedy pochopitelné, že 
jako startup s omezenými prostředky nemůžete zvládnout všechno najednou. Zvolte si své hlavní poslání, 
zvládněte ho, a jak se budete rozrůstat, stavte dál na tom, na čem můžete. 

Je také dobré si uvědomit, že jakmile zveřejníte svá tvrzení o udržitelnosti, lidé mají tendenci kontrolovat 
všechno, co děláte. Většina z toho bude pozitivní, ale vždy se najdou jedinci, kteří se budou vozit právě po té 
věci, kterou jste ještě nevyřešili. To je v pořádku. Připravte se na tyto chvíle – je dobré vědět, proč jste udělali 
určitá rozhodnutí a kam se chcete dostat. 

 
O budování podniku postaveném na poslání 
 

„Budoucím podnikatelům poháněným posláním bych dal radu 
nezamilovat se na začátku do konkrétního důležitého poslání, ale 
zamilovat se do obecné myšlenky budování podniku ke splnění 
důležitého poslání. Stejně jako u ostatních podniků nikdy nevíte  
předem, co při prozkoumávání objevíte.  
–  Tom Simmons, zakladatel a ředitel Cambridge Glycoscience

Hodnota udržitelnosti při vytváření značky 
Kromě toho, že děláte tu správnou věc, zakotvit do podniku udržitelnost již ze začátku má mnoho  
obchodních výhod: 

• Záleží na tom spotřebitelům: čím dál tím víc studií uvádí, že spotřebitelé si chtějí vybírat produkty 
s pozitivním vlivem na prostředí a společnost (alespoň když jsou na to dotazováni). Z globální 
spotřebitelské studie společnosti Unilever z r. 2017 vyplývá, že „značky, které umí efektivně a 
transparentně propagovat udržitelnost svého zboží mají tržní příležitost v hodnotě přes 1 bilion  
USD.“ (Zdroj)

• Záleží na tom zákazníkům z řad podniků: většina společností má ohledně udržitelnosti dosahovat 
určitých cílů (ve skutečnosti EU vyžaduje od velkých firem hlášení o vlivu jejich činnosti na společnost 
a životní prostředí), takže čím dál tím častěji hledají dodavatele a partnery, kteří jim pomohou tyto 
požadavky splnit. To je pro začínající podniky skvělá příležitost.  

• Pozitivní diferenciace na trhu: váš pozitivní vliv vám dodá marketingovou výhodu a může vám pomoci 
vyniknout nad konkurencí, zvlášť nad zavedenými podniky. Když budete mít tento pozitivní dosah, média 
budou chtít hovořit o tom, co děláte, a začnou se o vás zajímat okolní komunity. Udržitelnost vám také 
může pomoci získat loajálnost, protože pomáháte ostatním ve věcech, které jim leží na srdci a které 
považují za důležité. 

• Přilákání motivovaného a angažovaného týmu: lidé rádi pracují v podnicích, které mají poslání. Nedávné 
průzkumy ukázaly, že mileniálové chtějí firmy, které se snaží o víc, než jen vydělávat peníze, a je to pro ně 
při hledání zaměstnání hlavní motivace. (Zdroj)

• Je to tržní realita: v neposlední řadě znamená rostoucí nedostatek zdrojů to, že pokud umíte vyrábět 
efektivněji, budete méně zranitelní před tržními silami ovlivňujícími vaše provozní operace v měnícím  
se světě. 

https://sustainablebrands.com/read/stakeholder-trends-and-insights/study-effectively-marketing-sustainable-goods-could-representt-market-opportunity
https://www.forbes.com/sites/annefield/2017/12/11/millennials-want-companies-mixing-mission-and-money/#14f6b7e0bf2c
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Chcete-li přeskočit část obsahu a přečíst si více o hodnotě udržitelnosti ve vašem podniku, přejděte na 
kapitolu 7, v níž hovoříme o měření a komunikování vašeho vlivu. 

           

„Nejvíc se mi na pozici podnikatele líbí to, že jeden člověk je schopen 
vzít do svých rukou nějaký problém a něco s ním provést. Přišla jsem s 
nápadem, který může prospět společnosti, a cítila jsem, že uvést ho do 

praxe je moje povinnost.“ 
– Solveiga Pakštaitė, spoluzakladatelka Mimica Touch  

Shrnutí kapitoly 1     

Hlavní ponaučení

Pokud si z této kapitoly pamatujete jen pár věcí, doufáme, že to budou tyto:   

• Být podnikatelem je těžší, než si myslíte. Musíte být připraveni nejen být vizionářem, 
ale i obchodníkem, vedoucím účtárny, člověkem na marketing, manažerem provozu, 
personálního oddělení… Víte ale, že vést svou vlastní firmu je velmi uspokojivé.

• Dobře si rozmyslete, zda se na svou cestu chcete vydat sami, nebo se společníkem. 
Rozhodnete-li se mít obchodního partnera – což má spoustu výhod – zvolte si někoho, 
kdo vás svými dovednostmi doplňuje, koho máte rádi a kdo je stejně angažovaný pro 
věc jako vy. A proberte to obtížné hned ze začátku (tedy jak vyřešit, když chce druhý 
opustit loď). Snažte se také dosáhnout rovnováhy v zastoupení žen a mužů již na začátku. 
Chvilka na zamyšlenou: je váš společník (společníci) angažován stejně jako vy, aby podnik 
fungoval? Máte se rádi? Doplňujete se v dovednostech? Jak zapracujete diverzitu?

• Vybudovat udržitelný podnik a transformovat potravinový systém je těžké, je to však 
nejen nezbytné k uspokojení potřeb budoucích generací, má to ale i mnoho obchodních 
výhod. Patří k nim například pozitivní diferenciace na přeplněném trhu a přilákání 
motivovaných a angažovaných zaměstnanců. Chvilka na zamyšlenou: jaké je vaše hlavní 
poslání? Je vám a vašemu týmu jasný hlavní cíl vašeho podnikání co do udržitelnosti a 
důvody k určitým rozhodnutím a eventuálním kompromisům? (Vyjasnění těchto otázek 
vám pomůže reagovat na skepticismus a dotazy, jimž můžete čelit, jakmile utrousíte 
slovíčko udržitelnost nebo udržitelný podnik.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Je důležité získávat feedback a naslouchat konstruktivní kritice, musí být ale konkrétní a 
poukazovat na konkrétní aspekty vašeho nápadu, které je nutno změnit. Celkově pokleslá 
mysl na začátku budování vlastního podniku není nic vážného.
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A nyní buďte aktivní!
1. Během příštího měsíce promluvte o svém nápadu/koncepci aspoň s 

10 lidmi, abyste si rozšířili obzory a rozvinuli síť kontaktů. Mohou to 
být přátelé, příbuzní, odborníci z průmyslu, lidé, jichž si vážíte, výzkumní 
pracovníci, současní kolegové, potenciální zákazníci atd. Přátelé a rodina jsou 
skvělí, ale nejsou to vždy objektivní posluchači, proto vyhledejte pár lidí, od 
nichž můžete získat upřímný názor.  

2. Vyberte si jen ty nejdůležitější problémy.  Nebudete schopni spravit celý 
potravinářský systém najednou, a tak si zvolte své hlavní poslání. Stanovte si, 
kam až se z pohledu udržitelnosti chcete dostat, a zcela jasně sobě a svému 
týmu vysvětlete, proč jste udělali určitá rozhodnutí. Nic vás to nebude stát, 
když si to zapíšete.  

Další zdroje   
 
„Jak začít se startupem“  – zajímavé čtení z konference na Harvardu: 
http://www.paulgraham.com/start.html

Proč být startupem řízeným ženou a investovat do něj 
https://www.forbes.com/sites/allysonkapin/2019/01/28/10-stats-that-build-the-case-for-investing-in-
women-led-startups/#fc5ee3559d5f

Seznam obchodních kurzů pro podnikatele, pokud (až) budete chtít zjistit víc:. 
 
https://www.ryrob.com/online-business-courses/

Evropská síť podnikatelů z řad migrantů (EMEN) nabízí online akce a zdroje:  
http://emen-project.eu/

Seznam užitečných zdrojů pro ženy podnikatelky: 
 
https://www.graphicsprings.com/blog/view/30-top-online-resources-for-female-entrepreneurs

Proč ve vaší společnosti potřebujete diverzitu a za společníka ženu: 
https://yourstory.com/2016/05/need-for-woman-co-founder-startup

Přestože nejde o vyčerpávající seznam, od strany 46 této příručky získáte užitečné odkazy na řadu zdrojů 
o podpoře migrantů a etnických menšin v Evropských zemích.

Několik knih pro začátek: 

Čtyřhodinový pracovní týden  
Timothy Ferriss

Let my people go surfing (Nechte moje lidi surfovat)  
Yvon Chouinard (zakladatelka firmy Patagonia)

The power of unreasonable people and how social entrepreneurs create markets that change the world  
(Síla nerozumných a jak sociální podnikatelé vytvářejí trhy, které mění svět) – John Elkington a Pamela 
Hartigan  

The Innovator’s Dilemma (Dilema inovátora)  
Clayton M. Christensen

http://www.paulgraham.com/start.html
https://www.forbes.com/sites/allysonkapin/2019/01/28/10-stats-that-build-the-case-for-investing-in-women-led-startups/#fc5ee3559d5f
https://www.forbes.com/sites/allysonkapin/2019/01/28/10-stats-that-build-the-case-for-investing-in-women-led-startups/#fc5ee3559d5f
https://www.ryrob.com/online-business-courses/
https://www.graphicsprings.com/blog/view/30-top-online-resources-for-female-entrepreneurs 
https://yourstory.com/2016/05/need-for-woman-co-founder-startup 
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Skutečný úspěch  
Arianna Huffington  

Body and Soul: Profits With Principles (Tělo a duše: zisky se svědomím)  
Anita Roddick

The Confidence Code: The Science and Art of Self Assurance – What Women Should Know  
(Kodex sebedůvěry: Věda a umění sebejistoty - Co by ženy měly vědět) – Katty Kay 

Start something that matters (Začněte s něčím, co má smysl)  
Joan Salge Blake

Hooked (Závislí)  
Nir Eyal  

Cradle to Cradle: Remaking the way we make things 
(Od kolébky ke kolébce: Nový způsob vytváření věcí) – Michael Braungart
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Jak ukázat světu, že váš nápad 
stojí za to, a vytvořit nabídku

1. Hodí se řešení pro problém?  
2. Průzkum trhu  
3. Jak rychle představit váš nápad zákazníkům a ponaučit se z toho
4. Přístupy k designu produktu nebo služby

Kapitola 2

„Myšlenku nejlépe rozvinete tak, když to uděláte.“  
 – Tom Chi*

*Tom Chi je vynálezce, lídr, kouč a řečník, který pracoval jako vedoucí Product Experience v Google X, kde 
proslul vývojem technologií Google Glass a samořídících automobilů Google. 
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Máte geniální nápad, jak změnit potravinový systém. 
Máte určitou představu, jak ho provést. Ale jak přesvědčíte 
sebe a ostatní, že vaše myšlenka stojí za všechnu tu krev, 
pot a slzy, které vynaložíte během nadcházejících měsíců 
nebo let? Tato kapitola pojednává o tom, jak otestovat, 
zda se vaše řešení hodí na problém, zda se produkt hodí 
na trh (v to doufáte), jak efektivně provést počáteční 
průzkum a jak přistupovat k designu produktu  
nebo služby.   

Hodí se vaše řešení na problém?
V této fázi chcete porozumět tomu, zda je váš nápad vhodný k vyřešení zjištěného problému. Jakmile to 
potvrdíte, zhodnoťte, zda za něj lidé dají peníze. Je dobré mít dokonalé řešení problému, ale pokud za něj nikdo 
nezaplatí, byznys nebude životaschopný. Věnujte dostatek času zjišťování, zda bude váš nápad fungovat a 
zda se do toho vrhnout. Nikdy nebudete mít 100% jistotu, že váš podnik bude úspěšný, ale pravděpodobnost 
úspěchu můžete zvýšit různými druhy průzkumu a studiemi. 

Studie proveditelnosti  
Jak již jméno naznačuje, studie proveditelnosti má za úkol vyhodnotit, zda je nápad proveditelný, a pomůže 
vám sestavit solidní obchodní plán. Je pravděpodobné, že v této studii budete pokračovat i v prvních fázích 
vašeho startupu, kdy budete vyvíjet svůj produkt nebo službu. Informace, které získáte v této fázi procesu,  
lze rozdělit do různých oblastí podle tržní, technické, obchodní/finanční a organizační proveditelnosti. V 
dalších částech kapitoly se podrobněji podíváme na to, jak postupovat při sběru těchto informací a jaké  
údaje jsou klíčové. Probereme následující:  

• Průzkum trhu

• Konkurenční prostředí 

• SWOT analýza

Na konci této fáze byste měli vědět, zda se do toho vrhnout (pokud jste to už neudělali), studie proveditelnosti 
pak může být užitečná i v pozdější fázi růstu!   
 
 
Doporučení podnikatelů ze společností Jimmy’s Iced Coffee a Aerofarms o tom,  
jak se do toho „vrhli“ 

„Nejdřív jsem se podíval na celkový obraz bezpečnosti potravin a nárůstu 
populace a uvědomil si, že odpověď bude ve vertikálním farmaření. Když 
se mě zeptáte, kdy jsem získal důvěru k tomu, abych se do toho vrhl… 
Došlo k tomu, když jsem si spočítal příjmy a náklady na jednotku, když 
mi začala fungovat jednotková ekonomika.“  
– David Rosenberg, ředitel a spoluzakladatel Aerofarms  

Kapitola 2

„Já jsem se do toho vrhl, když už jsem nemohl vystát různé 
nedůstojné, špatně placené práce, kterými jsem se živil. To bylo v 

listopadu 2010 a dnes, o víc než 7 let později, jsme tu stále!“  
– Jim Cregan, spoluzakladatel Jimmy’s Iced Coffee
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Průzkum trhu
Ať už jste ve fázi nápadu, provádíte změny u stávajícího produktu/služby, nebo vyvíjíte 
nový produkt, v určité chvíli budete potřebovat provést průzkum trhu. Důležitou součástí 
podnikání je schopnost dělat rozhodnutí na základě dostatečných informací a vy k tomu 
budete v daleko lepší pozici, když porozumíte trhu (trhům), na němž působíte. Pokud jasně 
a dobře pochopíte svůj trh (trhy), budete moci lépe nasměrovat váš produkt/službu a 
marketingovou strategii a přesvědčit ostatní, jako investory a potenciální zákazníky,  
aby se přidali.

Primární versus sekundární 
Primární průzkum trhu znamená údaje, které získáte sami, například rozhovorem s potenciálními zákazníky 
nebo spotřebiteli. Někteří (jako program ICURE) vám navrhují, abyste hovořili až se 100 potenciálních 
zákazníků, než svůj podnik spustíte. Můžete také někoho zaplatit, aby průzkum provedl za vás, i když v raných 
fázích startupu (s malým množstvím finančních prostředků) to není pravděpodobné. Sekundární výzkum 
trhu znamená údaje, které shromáždíte z existujících studií, publikací, obchodních zpráv – můžete je získat z 
různých míst, například z vládních dokumentů, výzkumu zveřejněného obchodními orgány, od velkých firem, 
od vedení velkých úřadujících podniků atd. Zprávy z trhů zveřejněné společnostmi jako Mintel nebo Frost a 
Sullivan jsou velmi drahé, je proto dobré projít velké veřejné knihovny ve vaší blízkosti, protože jsou v nich 
obvykle uloženy a může to být dobrý začátek. 

Je některý průzkum lepší než jiný? Nejlepší bude, když  
získáte oba typy. Není nic lepšího než mít přímé informace  
a podrobný pohled na váš konkrétní trh. Budete však  
potřebovat i makroekonomické informace, abyste si vykreslili  
správný obrázek proveditelnosti svého obchodního nápadu.  
Takové informace pravděpodobně sami nezískáte (nebylo by  
to ani užitečné z hlediska vynaloženého času a zdrojů).  

Kvalitativní versus kvantitativní 
Kvalitativní průzkum se zaměřuje na to, jak a proč lidé o něčem smýšlí a jaký z toho mají pocit, zatímco 
kvantitativní průzkum vám dodá fakta a čísla. Výhody přinášejí oba. Jelikož potravinový systém evokuje v 
lidech silné emoce, má smysl provést zde kvalitativní výzkum, abyste pochopili, co lidi motivuje k určitým 
rozhodnutím o jídle (např. proč by zvolili jeden druh nápoje před druhým) nebo jak vnímají určité inovace u 
potravin (např. zda by rádi jedli maso vypěstované v laboratoři). Stinnou stránkou kvalitativního průzkumu 
je to, že skutečné chování lidí se liší od jejich záměrů. Takže zatímco říkají, že by si vybrali jednu značku před 
druhou kvůli etickým aspektům, nevědomky pak při rozhodování může být rozhodujícím faktorem cena. Na 
druhé straně kvantitativní výzkum stojí na datech. Provádí se prostřednictvím dotazníků, anket, průzkumů 
a studií. Přestože se daleko více zaměřuje na data, i tak z něj lze vyzískat určitá chování spotřebitelů, zvlášť 
zájem o určitý produkt nebo službu.     
 
Případová studie: Nice a průzkum trhu

Nice je značka vysoce kvalitních, veganských francouzských vín prodávaných v plechovkách. Lucy, 
spoluzakladatelka společnosti Nice, založila již dříve jinou potravinářskou značku, a než uvedla na trh značku 
Nice, odnesla si z toho důležité ponaučení o provedení průzkumu.   

„Mám štěstí, protože jsem už dřív založila Cuckoo a to mě naučilo strašně moc, než jsem 
spustila Nice. Udělala jsem všechno úplně jinak. U Cuckoo jsem byla opravdu mladá, čerstvá 
absolventka univerzity a ani jsem nevěděla, co znamená rychloobrátkové spotřební zboží, 
kategorie* nebo co je velikost kategorie a zavedla jsem značku Bircherových müesli, což byla 
kategorie 1 milionu liber. Když nás napadlo víno v plechovkách, jako první jsme investovali 
trochu peněz – no, na startup trochu dost peněz – do nákupu údajů o kategorii, což nám 
detailně ukázalo velikost trhu. To znamená, že jsme automaticky věděli, že půjdeme po  
velkém trhu. A tak jsme toho rychle dost zjistili.“  
– Lucy Wright, spoluzakladatelka Nice  

https://innovateuk.blog.gov.uk/2018/04/11/innovation-to-commercialisation-of-university-research-icure/
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(*Kategorie označuje větev/skupinu rychloobrátkového spotřebního zboží, které má podobné vlastnosti. 
Existují například kategorie nápojů, čerstvých potravin, snacků, kosmetiky atd. Tento termín se používá v 
sektoru maloobchodu. Větší maloobchodní prodejny mají nákupčí kategorií, kteří se zaměřují pouze na  
jednu kategorii. 

 
 

 
 
 
 
Konkurenční prostředí 
Během průzkumu trhu budete chtít vynaložit nemalé úsilí i na prozkoumání toho, co dělá vaše konkurence. 
Je to zásadní k pochopení, jakou je pro váš podnik hrozbou, co se od ní můžete naučit a co můžete dělat jinak. 
Pravděpodobně to provedete jako sekundární průzkum (tj. vyhledáním veřejně dostupných informací), je ale 
možné, že podle druhu vašeho podniku můžete s konkurenty mluvit i přímo. V kontextu udržitelnosti mohou 
konkurenční podniky rády sdílet informace. Dává to smysl, protože tyto společnosti jsou motivovány k tvorbě 
pozitivních změn ve světě, a tak zde sdílení poznatků prospívá vyššímu poslání. 

Konkurenční analýzu můžete začít tak, že identifikujete několik společností; doporučujeme zvolit si top 10, 
ale vyberte si jich klidně více nebo méně. Rozdělte je do kategorií podle toho, zda představují přímou nebo 
nepřímou konkurenci. Značku popcornu lze například umístit do kategorie s ostatními značkami popcornu jako 
přímou konkurenci a do kategorie výrobců snacků, jako jsou chipsy, jako nepřímou konkurenci. Poté, co zjistíte, 
kdo je vaší konkurencí, získejte o těchto firmách nejrůznější druhy informací. Bude se to lišit v závislosti na 
branži nebo na konkrétním produktu/službě. 

• Produkt/služba: jaké jsou vlastnosti jejich výrobku nebo 
služby a jak se liší od těch vašich? Jakou mají cenovou 
strategii? Jakou má jejich produkt nebo služba trakci  
(jak rychle roste)?  

• Obchodní model:  jak se jejich obchodní model liší od 
vašeho? Jsou v jejich obchodním modelu nedostatky nebo 
oblasti ke zlepšení? 

• Marketing:  jak sdělují to, co dělají? Co říkají jejich webové 
stránky? Mají recenze nebo doporučení, abyste viděli, co o 
nich říkají jiní? Jsou často ve sdělovacích prostředcích?  

• Organizace:  koho mají v týmu? Ve správní radě? Víte, kdo 
jsou jejich poradci? V jaké lokalitě působí? Je to pro podnik 
lepší nebo horší lokalita než ta vaše? 

Pokud se dobře seznámíte s konkurencí, pomůže vám to rozvinout konkurenční výhodu svého podniku a 
vyniknout. To je zejména důležité, když je trh přeplněný. V některých odvětvích je konkurence silnější než 
jinde. Pracujete-li na značce potravin, která cílí na velké maloobchodní prodejce, buďte připraveni na to, 
že budete muset neustále obhajovat, proč je váš produkt jiný a lepší než ostatní. Pokud vyvíjíte inovativní 
technologii jako etikety ukazující dobu trvanlivosti, která se zkracuje stejně rychle jako trvanlivost vašeho jídla 
(viz Mimica Touch), možná budete čelit menší přímé konkurenci, ale než si otevřete dveře, setkáte se na cestě 
s jinými překážkami!  

 
SPřípadová studie: Olio – průzkum trhu a ověření koncepce  

Olio je mobilní aplikace určená ke sdílení potravin, jejímž cílem je snižovat množství potravinového odpadu. 
Děje se tak propojením těch, kteří mají nadbytek jídla, a těch, kteří mají potřebu nebo přání konzumovat 
takové jídlo. Zakladatelé společnosti provedli před spuštěním aplikace Olio tři klíčové průzkumy trhu.   

https://www.mimicalab.com/
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„Nejprve jsme provedli sekundární výzkum o plýtvání potravinami, 
abychom zjistili, jak velký problém máme před sebou. Výsledek nás 

absolutně vyděsil – globálně se vyhazuje 1/3 celkové produkce potravin 
a ve vyspělých zemích se více než polovina všeho jídla vyhazuje v 

domácnostech. Další částí výzkumu byl dotazník distribuovaný e-mailem 
a přes sociální média. Cílem bylo zjistit, zda lidem na problému plýtvání 

potravinami skutečně záleží. Klíčovou informací pro nás bylo, že 1 člověk 
ze 3 se při vyhazování dobrého jídla „cítí fyzicky špatně“. To nám dodalo 

sebedůvěru, že plýtvání potravinami je definitivně mainstreamový 
problém, na němž lidem záleží. A nakonec jsme si pomocí WhatsAppu 

ověřili naši koncepci – požádali jsme 12 cizích lidí žijících blízko sebe, aby 
se spojili ve WhatsAppové skupině a po dobu 2 týdnů vzájemně sdíleli 
jakékoli přebytečné jídlo. Feedback, který jsme získali, nás přesvědčil, 

abychom se do toho pustili a investovali celoživotní úspory do první verze 
aplikace OLIO! Průběžně získáváme ohlasy od našich uživatelů, každý den 

zejména přes e-mail, a pravidelně provádíme ankety a získáváme zpětnou 
vazbu na schůzkách.“  

– Tessa Stuart, spoluzakladatelka a ředitelka Olio

Jak se správně ptát? 
Když se ptáte, je důležité to dělat tak, aby vám potenciální zákazníci odpověděli po pravdě a 
nepotvrzovali jen vaši zaujatost. Skvěle se s tímto tématem vypořádala kniha „The Mom Test“  
(Test na mámě). Místo přímých dotazů typu „Líbí se vám to?“ nebo „Koupili byste si to?“, se snažte  
víc prozkoumávat. Například takto: „Jak byste dnes vyřešili tento problém?“ Pokládejte takové  
dotazy, které vaši činnost podporují i s ní nesouhlasí.

SWOT analýza  
Analýza SWOT je strategická analýza 
sledující silné stránky firmy, slabé stránky, 
příležitosti a hrozby. V žádném případě se 
neomezuje na svět startupů a lze ji použít v 
různých chvílích životního cyklu podniku. Je 
to užitečný nástroj nápomocný ke zjištění 
obchodní strategie a konkurenční výhody 
nebo jen k informaci, zda se do toho máte 
pustit. Nad silnými a slabými stránkami 
společnosti máte kontrolu, protože jsou 
to interní záležitosti, zatímco příležitosti a 
hrozby jsou externí, jsou součástí prostředí, v 
němž působíte, a kontrolu nad nimi nemáte. 
Obvykle se to znázorňuje jako mřížka, ale 
klidně buďte kreativní a představte si to 
jiným způsobem.   

Strengths 

• Strong team with 
relevent experience

• Unique product 
proposition

• First mover 
advantage

Opportunities 

• Growing market
• Veganism trend

Threat 

• Lack of existing 
legislation of new 
technology

Weaknesses 

• Established market 
with large existing 
businesses

• No reputation
• Lack of funding

„Všichni vám lžou. Říká se, že byste se neměli ptát své mámy, jestli je to dobrý 
nápad pro byznys, protože vás miluje a bude vám lhát. To je technicky pravda, ale 
uniká vám to podstatné. Jestli je váš nápad dobrý, byste se neměli ptát nikoho. Je 
to špatný dotaz a všichni vám budou aspoň trošku lhát. Není to jejich odpovědnost 
vám říkat pravdu. Odpovědnost je na vás ji najít.“  
Rob Fitzpatrick, autor knihy „The Mom Test“ 

Výše: Příklad SWOT analýzy

http://momtestbook.com/
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Zde jsou nějaké otázky a příklady na úvod do SWOT analýzy:  

Silné stránky

• Máte oproti jiným firmám z odvětví velkou konkurenční výhodu? Příklad: 
Mimica Touch vytvořila unikátní etiketu na potraviny, která pozbývá 
trvanlivosti stejně rychle jako jídlo, k němuž je připojena.  

• Jste první nebo mezi prvními, kdo na trh uvede tento typ produktu nebo 
služby? Příklad: Ryby pěstované v laboratoři jsou zcela nový produkt. Být 
první na trhu s takovou inovací bude silnou stránkou k podchycení tržní 
příležitosti, získání renomé a potenciálu PR. Podívejte se na Finless Foods.   

• Má váš produkt zjevný společenský nebo environmentální přínos? Při zvažování této otázky se snažte 
použít Přístup k potravinovým systémům – multidisciplinární konceptuální rámec, který si všímá vztahů 
mezi různými částmi potravinového systému a jak změna jedné z nich může mít zamýšlené důsledky pro 
jinou (podíváte-li se z širší perspektivy, můžete objevit i některé slabé stránky a začít je řešit!)

• Můžete svůj produkt nebo službu využít jako platformu k debatě o důležitém světovém problému a 
provést na světě pozitivní změnu? Ty značky, které jsou si vědomy své odpovědnosti vůči společnosti 
a mohou zaujmout postoj k důležitým problémům, nakonec vystoupají až na vrchol (viz nedávno hnutí 
Black Lives Matter)   

Slabé stránky

• Existují ve vašem týmu evidentní nedostatky? Příklad: Rozjíždíte-li podnik 
v oblasti potravinářských technologií, nechybí vám někdo s příslušnými 
technickými znalostmi?

• Chybí vám finanční prostředky, abyste svůj produkt nebo službu mohli 
škálovat? Příklad: Společnosti s výrazným zaměřením na výzkum a vývoj 
(R&D) mohou potřebovat miliony k validaci své technologie, než mohou svůj 
produkt uvést na trh. To byl případ Entocycle, automatizované hmyzí farmy, 
která ekologicky vyrábí hmyzí protein ke krmení zvířat.  

 
Příležitosti

• Existují sílící tržní trendy, kterých můžete využít? Příklad: Mohl by to být 
nárůst veganismu, pokud děláte veganské produkty, nebo stále více klesající 
spotřeba masa, pokud vyrábíte masné náhražky. 

• Existují změny v legislativě podporující váš produkt/službu? Příklad: Mohl 
by to být zákaz pro velké maloobchodníky a provozy vyhazovat potraviny 
na skládky v některé zemi a otevření příležitostí pro podniky zabývající se 
potravinovým odpadem.   

Hrozby

• Lze u vašeho obchodního nápadu napodobit konkurenci? Příklad: Značka 
vyrábějící perlivou vodu s příchutí má obchodní model a produkt, který lze 
snadno napodobit. 

• Existují nějaké environmentální hrozby, které mohou vážně ohrozit vaše 
podnikání? Příklad: Ceny vašich dodavatelů mohou výrazně kolísat na základě 
určitých událostí. Nedávno (2017) ohromně vzrostla cena vanilky až do té míry, 
že se zjistilo, že obrovské množství značek vanilkové zmrzliny vlastně vůbec 
vanilku neobsahovalo (zdroj). 

•

•

https://www.mimicalab.com/
https://www.finlessfoods.com/
https://www.futurelearn.com/courses/food-systems-southeast-asia/1/steps/107819
https://www.entocycle.com/
https://news.sky.com/story/vanilla-ice-creams-dont-contain-vanilla-11483350
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Jak rychle představit váš nápad zákazníkům a ponaučit se z toho
Když se snažíte zjistit, jestli váš nápad zafunguje, není nic lepšího, než ho vyzkoušet a na vlastní oči vidět, 
jak to jde. Může to vypadat jako nerealistický cíl, protože k vývoji produktů a služeb potřebujete peníze a vy 
se k větším obnosům dostanete, až si ověříte koncepci. Existují ale způsoby, jak si z hlediska nákladů ověřit 
koncepci efektivně. V následujících oddílech se dozvíte, jak to udělat.  

Štíhlý startup  
Pokud se zajímáte o začínající firmy a svět obchodu, pravděpodobně jste už slyšeli o štíhlém startupu (lean 
startup), což je termín a kniha od Erica Riese. Stojí na myšlence, že většina startupů neuspěje, protože utratí 
obrovské množství prostředků za vývoj produktů a služeb a pak zjistí, že zákazníci je vlastně nechtějí nebo 
nechtějí některé jejich vlastnosti. Proces štíhlého startupu nabízí metodu, která vám umožní vyvíjet produkty 
a služby v daleko více zákaznicky zaměřeném a opakujícím se procesu.

Klíčem k metodě štíhlého startupu je použitelný produkt s nejmenší možnou funkcionalitou (Minimum 
Viable Product, MVP). Definuje se jako „verze nového produktu, která týmu umožní získat maximální množství 
validovaných poznatků o zákaznících s co nejmenším úsilím.“ Taková verze produktu nebo služby má obvykle jen 
ty nejzákladnější vlastnosti, přesně takové, aby uspokojila případné první zájemce, protože ti pravděpodobně 
odpustí víc věcí než ostatní potenciální zákazníci. Vezměte to jako prototyp, který zveřejníte pro některé 
zákazníky, abyste získali co největší feedback a použili ho k vývoji budoucích verzí. 

Případová studie MVP – ImpactVision:  
Zlepšování našeho globálního potravinového systému pomocí hyperspektrálního 
zobrazování

ImpactVision používá technologii hyperspektrální zobrazování k redukci odpadu v 
dodavatelském řetězci potravin. Její software poskytuje informace o kvalitě jídla, 
například o čerstvosti ryb, zralosti avokád nebo přítomnosti cizích těles, a to rychle, 
neinvazivně a srovnatelně rychle s výrobou. Když ImpactVision vznikla, prvotním cílem 
jejích zakladatelů bylo snížit množství odpadu v masném dodavatelském řetězci. Spolu 
s výzkumným institutem v Německu provedli první kampaň zobrazování a měření, 
aby porozuměli pH faktoru a barvě různých hovězích steaků na obrázcích (pH faktor 
a barva zde figurovaly jako zástupci pro životnost). Tato počáteční studie jim poskytla 
vzor k vytvoření vlastního produktu MVP. Proces zopakovali u velkého maloobchodního 
prodejce v USA a zkonstruovali první verzi technologie ImpactVision skládající se z 
algoritmu pro pH faktor a barvu hovězího a základního uživatelského rozhraní. Abi 
Ramanan k tomu uvedla: „Bylo to vzrušující, protože k takovým informacím se obvykle 
dostanete jen za použití měřiče barev, testu měkkosti (pomocí nože) a běžněji pak pomocí 
vizuální kontroly s měřičem pH.“ Další krok trval společnosti dva roky, kdy získávala finanční 
prostředky a měnila produkt.  

 
Zásady štíhlého startupu:

1. Podnikatelé jsou všude - startup je organizace lidí vytvořená k dodání nového produktu nebo služby v 
podmínkách extrémní nejistoty a nemá to nic společného s velikostí firmy nebo průmyslového odvětví. 
Klíčem je mít velké ambice, začít v malém a rychle se rozšířit.

2. Podnikatelství je management - startup jako organizace vyžaduje management. Flexibilní řízení 
orientované na získávání poznatků a podporující experimentování, které je hnáno do extrémní nejistoty.

3. Validované poznatky - startupy tu nejsou proto, aby „dělaly věci“, ale aby zjistily, jak vybudovat 
životaschopný podnik. Tyto poznatky lze validovat vědecky, prostřednictvím pokusů, které prokážou a 
otestují každý prvek vaší vize. Validace vám umožní identifikovat hlavní rizika vašeho produktu nebo 
služby a provést u nich příslušné úpravy.  

https://www.impactvi.com/product/
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4. Inovační účetnictví  - aby byli podnikatelé zodpovědní za své jednání a zlepšili své podnikatelské 
výsledky, je třeba tzv. innovation accounting. Podnikatel by měl jasně rozumět tomu, jak měřit pokroky  
a jak v práci stanovovat milníky a priority. Vyžaduje to nový typ účetnictví, specifický pro startupy. 

5. Vytvoř-změř-nauč se  - hlavní činnost startupů je přetavit nápady do produktů nebo služeb, změřit reakci 
zákazníků na tyto produkty nebo služby a poté stanovit, zda to někam otočit (něco změnit) nebo vytrvat 
(pokračovat). Všechny procesy je třeba směřovat ke zrychlování oné zpětnovazební smyčky.

Rychlé prototypování 
Tom Chi přišel s pojmem rychlé prototypování. Popisuje ho jako „proces nalezení té nejrychlejší cesty k přímé 
zkušenosti s věcí, kterou se snažíte vytvořit.“ Podobně jako štíhlý startup je rychlé prototypování založeno na 
myšlence dodat prototyp/y k rukám potenciálních uživatelů co nejrychleji a z tohoto procesu se poučit. Místo 
dohadů prosazuje Chi učení se. A co nejrychlejší rychlost získávání nových poznatků. Zastává dramatické 
zkrácení času u zkoušení nových věcí a tedy rychlé prototypování. Spíše než se snažit rozhodovat podle 
toho, zda je něco dobré/špatné nebo správné/nesprávné, je třeba se zaměřit na to, zda hádáte nebo svůj 
názor opíráte o domněnku (závěr utvořený na základě neúplných informací). Chi tvrdí, že je třeba mít přímou 
zkušenost, ne domněnku. Na úvod vám doporučujeme podívat se na krátkou lekci Toma Chi (8minutové video) 
o rychlém prototypování: https://ed.ted.com/lessons/rapid-prototyping-google-glass-tom-chi.

Na teorii štíhlého startupu nebo rychlého prototypování se příliš nezaměřujte, jsou to užiteční průvodci, ale 
není třeba je brát doslova. Hlavní poučení spočívá v tom, že byste neměli trávit hodiny, týdny nebo měsíce na 
vývoji produktu nebo služby v tajnosti , aniž byste je ukázali potenciálním zákazníkům. Vytvořte produkt MVP 
nebo prototyp, dejte ho k dispozici, hovořte s uživateli a naslouchejte jejich feedbacku, abyste ho vylepšili.    
 
 

Přístupy k designu produktu nebo služby

 
 
 
Vyzbrojeni informacemi o potřebách trhu se budete nacházet v dobré pozici k vytvoření produktu nebo služby. 
Existuje mnoho způsobů, jak postupovat ve fázi designu/vývoje, ale my se budeme věnovat pouze designu 
zaměřenému na uživatele a udržitelnému produktovému designu, protože ty staví na již probraných pojmech. 
Pokud proces designu provedete efektivně a skutečně vezmete v úvahu potřeby uživatelů, budete mít větší 
šanci, že produkt nebo služba uspěje.

Design zaměřený na uživatele  
Design zaměřený na člověka (původní termín společnosti IDEO) je rámec, v němž jsou lidské potřeby 
začleněny do celého procesu designu. Design pro uživatelský zážitek je navrhováním zážitků pro více smyslů, 
obvykle v rozhraní mezi lidmi a technologií. Jde o jednu z mnoha designových disciplín, v jejímž centru stojí 
člověk. Design zaměřený na člověka lze definovat jako „kreativní přístup k řešení problémů (...). Tento proces 
začíná u lidí, pro něž navrhujete, a končí novými řešeními na míru vyhovujícími jejich potřebám. Design zaměřený 
na člověka je zejména o tom, jak vybudovat hlubokou empatii k lidem, pro něž navrhujete, generovat tisíce nápadů, 
sestavit mnoho prototypů, sdílet to, co jste vytvořili s lidmi, pro něž navrhujete, a nakonec představit vaše inovativní 
řešení světu.“ 

Ideas Code Data
Build Measure

Learn

Minimise the total time through the loop

„Design začíná s vnímáním problému a končí nějakým 
souvisejícím řešením,“  
K. M. Kim

https://ed.ted.com/lessons/rapid-prototyping-google-glass-tom-chi
https://www.ideo.com/eu
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Proces designu zaměřeného na člověka se skládá ze tří fází: 

Fáze inspirace/objevování: učte se přímo od lidí, pro něž navrhujete, a snažte se 
pochopit jejich potřeby a problémy. Zapomeňte na všechny vaše předchozí hypotézy. 
Můžete to udělat pomocí rozhovorů, pozorování, neformálních konverzací, sekundárního 
výzkumu nebo i tak, že si sami sebe představíte v kůži uživatele. 

Fáze vytvoření představy/koncepce:  použijte brainstorming! Na základě poznatků z 
fáze 1 rozviňte spoustu nápadů a řešení. Zde byste neměli nic soudit a hledat dokonalost, 
nedokonalé nápady s chybami jsou vítány, protože se z nich určitě také něco naučíte. 
Dobrý nápad je i prezentovat některé z těchto koncepcí svým uživatelům a zaznamenat 
si jejich reakce; to pomáhá v následujícím stádiu.  

Fáze implementace/prototypování:  přiveďte svůj nápad nebo řešení k životu. Sem patří vytvoření prototypů 
a poté dalších řešení k vytvoření produktu, který můžete uvést na trh (myslete na štíhlý startup s produktem 
MVP a rychlé prototypování, o nichž jsme v této kapitole hovořili výše).  

Dalším procesem designu zaměřeného na uživatele je tzv. UX design zaměřený na zážitky uživatele. Lze 
ho definovat jako „proces vytváření produktů, které uživatelům přinášejí smysluplné a relevantní zážitky. Patří 
sem design celého procesu získávání a integrování produktu včetně hledisek, jako je branding, design, použitelnost 
a funkčnost. Produkty poskytující uživateli skvělý zážitek (např. iPhone) jsou tedy navrhovány nejen se zřetelem 
na jejich spotřebu nebo použití, ale i na celý proces získávání, vlastnění a dokonce i řešení problémů. Podobným 
způsobem se UX designéři zaměřují nejen na vytváření produktů, které jsou použitelné, ale i na jiné aspekty zážitku 
uživatele, jako je příjemnost, efektivita a také legrace.“ (Zdroj: Nadace Interaction Design Foundation)

Přestože se design zaměřený na člověka i design pro uživatelské zážitky zdají být jasné, podnikatelé běžně 
dělají tu chybu, že vyvíjejí produkty a služby, aniž by rozuměli jejich koncovým uživatelům. Zjistíme problém, 
který je třeba vyřešit, a budeme předpokládat, na kterých řešeních máme pracovat. Použijete-li k řešení 
problému tyto zásady designu, budete vědět, že vás to dovede k úspěšnému řešení, protože jste umístili 
uživatele do středu procesu. 

Při navrhování produktů a služeb je také důležité zvážit riziko nevědomé zaujatosti – podívejte se na  
toto video vysvětlující proč a také na nejnovější výzkum Stanfordské univerzity o inovacích a zásadách  
z hlediska pohlaví. . 

 
Na co musíte při vytváření produktu nebo služby myslet nejvíc?  

„Je to klišé, ale na zákazníka. Jediné, na co musíte brát 
zřetel, je zákazník. Můžete vytvořit skvělý model a 
skvělou službu, ale když si ji nikdo nekoupí, nemáte 
byznys. Pokud někdy zapomenete, jaké to je, být 
spotřebitel, pokud někdy ztratíte spotřebitele ze zřetele 
a nebudete rozumět tomu, kam směřují trendy, lidé 
přestanou váš produkt kupovat.“  
– Steven Dring, spoluzakladatel Growing Underground

„Absolutně a vytrvale se zaměřit na a) zjištění problémů/potřeb vašich zákazníků a b) 
vytvoření produktů/služeb, které tyto potřeby splňují, a ještě lepší je, když vaše řešení 
přinese další, neplánované výhody. (…) Nic, a myslím tím naprosto nic, od vyhledávání 

distribučních partnerů po účast na konferencích a přednášení, není tak důležité jako vytvořit 
produkt, který splňuje něčí hlubokou potřebu nebo řeší zásadní problém.“  

– Abi Ramanan, ředitelka a spoluzakladatelka ImpactVision 

https://www.interaction-design.org/literature/topics/ux-design
https://www.youtube.com/watch?v=Kpp_2rFRdm0
https://genderedinnovations.stanford.edu/
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Udržitelný design produktů 
Tento typ designu se soustředí na produkt nebo službu, v jejichž jádru jsou výhody pro životní prostředí nebo 
pro společnost. K rozvoji těchto typů podniků existují různé přístupy, my se však zaměříme na design pro 
cirkulární ekonomiku a design beroucí v úvahu celý životní cyklus produktu (life-cycle thinking, LCT).    

Design pro cirkulární ekonomiku přechází od „našeho tradičního extrakčního průmyslového modelu  
ber-udělej- vyhoď k modelu s uzavřenou smyčkou, v níž jsou materiály, živiny a data neustále znovu účelně 
využívány“ (zdroj: https://www.ideo.com/post/designing-a-circular-economy). Inspirací je příroda: přírodní 
systémy nic nevyhazují. Odpad se obvykle rovná jídlu pro jinou součást systému. Hodně práce na cirkulární 
ekonomice a podnikání odvedla nadace Ellen McArthur Foundation, která spolu se společností IDEO vytvořila 
průvodce produktovým designem pro cirkulární ekonomiku. Doporučujeme se do něj zahloubat, abyste těmto 
pojmům důkladně porozuměli. Cirkulární model staví na ekonomickém, přírodním a společenském kapitálu a 
stojí na třech principech:

• Vyloučit odpad a znečištění již ve fázi designu

• Udržet produkty a materiály v oběhu.

• Regenerovat přírodní systémy

Aplikovat cirkulární design na potravinový systém vyžaduje dívat se dál za naši tradiční průmyslovou 
ekonomiku a zvažovat, jak extrahovat hodnotu z každé části hodnotového řetězce od těžby, výroby, používání 
až po vyhození. Je to přístup vyžadující propojení jednotlivých částí průmyslu, které dříve propojené nebyly, 
a rozšíření obzoru uživatelů. Design pro cirkulární ekonomiku – spíš než pouhé zaměření na uživatele – 
vyžaduje „zkoumání a pochopení potřeb všech uživatelů a použití materiálů v rámci systému“ (zdroj). S rostoucí 
světovou populací a omezenými zdroji poskytuje cirkulární design zvlášť lákavý přístup k řešení mnoha 
problémů potravinářského průmyslu. Nejlepším způsobem, jak to znázornit, je podle nás několik příkladů z 
různých částí potravinového systému:  

• Řešení organického odpadu a dodávání krmiv hospodářským 
zvířatům a pěstitelům plodin:  Entocycle používá larvy k přeměně 
organického odpadu (jako je kávová sedlina a zbytky zrn z vaření piva) 
na udržitelný hmyzí protein, který lze použít ke krmení živočichů jako 
lososů. 

• Výroba udržitelných veganských usní z vláken ananasových listů, 
i když koncový produkt není potravinářský:  Pinatex je materiál 
vyrobený společností Ananam, která pracuje s farmáři na zužitkování 
vedlejšího zemědělského produktu a vyrábí z něj sofistikovaný materiál 
používaný v mnoha módních firmách. 

• Recyklace odpadní kávové sedliny na pokročilá biopaliva, pelety 
z biomasy a v blízké budoucnosti i na bionaftu: Biobean spojuje 
potravinářský a energetický průmysl – postavil první závod na recyklaci 
odpadu z kávy na světě.

• Pěstování salátů a chov ryb v uzavřeném akvaponickém systému: 
GrowUp Urban Farms vytvořili průkopnickou městskou farmu, v níž se 
produkce (například saláty) zalévá odpadní vodou od ryb.  

• Využití živin z odpadní vody a jejich transformace na čisté, 
ekologicky přívětivé hnojivo, které zvyšuje efektivitu živin a snižuje 
riziko loužení a odtékání:  Ostara našla způsob, jak chránit vodní toky 
jednak řešením využívajícím odpadní vody a jednak vytvořením nového 
produktu, který zabraňuje dalšímu znečišťování toků. 

• Obaly chovající se stejně jako jídlo, které lze vrátit zpět do přírody: 
Tipa vyvinula kompostovatelnou fólii, která se v okolních podmínkách 
kompostování biologicky rozkládá a může se vrátit do přírody stejně 
jako například slupka z pomeranče.  

https://www.ideo.com/post/designing-a-circular-economy
https://www.circulardesignguide.com/
https://www.circulardesignguide.com/mindset
https://www.entocycle.com/
https://www.ananas-anam.com/about-us/
https://www.bio-bean.com/
https://www.growup.org.uk/
https://ostara.com/
https://tipa-corp.com/
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Pojetí designu pro cirkulární ekonomiku se do určité míry podobá zohlednění celého životního cyklu produktu 
(LCT). To však vedle tradičního zaměření na výrobní závod a procesy začleňuje i ekologický, sociální a 
ekonomický dosah produktu po dobu celé jeho životnosti (zdroj: Life Cycle Initiative). K dalším metodikám 
designu s obdobnými přístupy patří design „od kolébky ke kolébce“ a regenerativní design. Všechny jsou 
založené na myšlence, že bychom měli napodobovat přírodní systémy, kde odpad neexistuje a kde část 
produkce vytváří další produkci.  

 

V potravinářství existuje nekonečně mnoho výzev, které vyžadují nový způsob přemýšlení a udržitelný design 
produktů/služeb. Aplikovat tento pohled na váš nový podnik znamená nejen to, že proniknete na nové, 
neprozkoumané inovativní trhy, ale získáte i velkou výhodu, co se týče vyprávění příběhu a potenciálu pro PR. 

 

Shrnutí kapitoly 2  
Hlavní ponaučení  

• Proveďte rozsáhlý výzkum (kvantitativní a kvalitativní, primární a sekundární), abyste 
zjistili, zda je váš produkt nebo služba pro trhu opravdu nezbytný.  
 
Chvilka na zamyšlenou: existuje pro nabízený produkt nebo službu trh? Jakou má 
tento trh velikost dnes a jakou ji bude mít zítra? Jak budete zboží a služby dodávat? 
Jakou potřebujete technologii a/nebo know-how? Kolik budete potřebovat finančních 
prostředků, aby to fungovalo? Dávají čísla tedy ekonomická stránka produktu nebo služby 
smysl? Jste vy ta správná osoba k tomu, aby se tento obchodní nápad stal úspěšným? Je-li 
odpověď na tuto otázku záporná, jste schopni najít do týmu ty správné lidi? Existují nějaké 
právní záležitosti, které by mohly být na překážku rozvoji vašeho nápadu? 

https://www.lifecycleinitiative.org/
https://www.c2ccertified.org/
file:///C:/Users/ilanataub/Documents/Consulting/EIT Food/•%09https:/www.regenerative.com/what-is/regenerative-design
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• Myslete na svůj produkt nebo službu v kontextu současného potravinového systému a na 
to, jakou řetězovou reakci by mohl způsobit.  
 
Chvilka na zamyšlenou: na jaké přírodní zdroje se při výrobě produktu spoléháte a jak by 
mohly v budoucnosti vypadat dodavatelské řetězce následkem změny klimatu? Pokud 
prostřednictvím vašeho produktu zvýšíte spotřebu jedné suroviny, může to mít později 
neplánované důsledky na životní prostředí nebo pracovní podmínky lidí? (Vezměte 
například ubohé avokádo – kdysi považované za staromódní, ale s nástupem hnutí tzv. 
čistého jídla na Instagramu se stalo jedním z nejvíce trendy jídel vůbec. Mělo to rozsáhlé 
negativní následky pro místní biodiverzitu v zemích jako Mexiko a vedlo to ke kácení lesů a 
negativnímu dopadu na místní pěstitele kvůli zvýšené pozornosti organizovaného zločinu 
a drogových kartelů). 

• Při navrhování produktu nebo služby si dávejte pozor na nevědomou zaujatost.  
 
Chvilka na zamyšlenou: je možné, že z projektu potenciálně vylučujete skupiny lidí, 
protože na ně nemyslíte, nebo byste mohli nabídnout adaptovanou verzi specifickým 
skupinám?

• Neztrácejte čas tím, že budete svůj produkt zdokonalovat v izolaci, bez zákazníků. Místo 
toho vytvořte minimálně funkční produkt (MVP), co nejrychleji ho představte prvním 
zájemcům, získejte cenný feedback a opakujte to k vytvoření lepší verze. Okoukněte 
konkurenci, přímou i nepřímou. Prostudujte si její produkty nebo služby, obchodní modely, 
marketing a organizaci; pomůže vám to při vytváření konkurenční výhody.   

 
Chvilka na zamyšlenou: 
jaké mají produkty nebo 
služby konkurenčních firem 
vlastnosti a jak se liší od 
vašeho produktu/služby? 
Jakou mají cenovou strategii? 
Jakou má jejich produkt nebo 
služba trakci (jak rychle roste)? 
Jak se jejich obchodní model 
liší od vašeho? Jsou v jejich 
obchodním modelu nedostatky 
nebo oblasti ke zlepšení? Jak 
sdělují to, co dělají? Co říkají 
jejich webové stránky? Mají 
recenze nebo doporučení, 
abyste viděli, co o nich říkají 
jiní? Jsou často ve sdělovacích 
prostředcích? Koho mají v 
týmu? Ve správní radě? Víte, 
kdo jsou jejich poradci? Kde 
sídlí? Je to pro podnik lepší 
nebo horší lokalita než ta vaše? 

https://youmatter.world/en/benefits-avocados-production-bad-people-planet-27107/
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• Proveďte SWOT analýzu ke zjištění silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb 
na trhu. 

Chvilka na zamyšlenou:  máte oproti jiným firmám z odvětví velkou konkurenční výhodu? 
Jste první nebo mezi prvními, kdo na trh uvede tento typ produktu nebo služby? Existují 
ve vašem týmu evidentní nedostatky? Chybí vám finanční prostředky, abyste svůj produkt 
nebo službu mohli škálovat? Existují sílící tržní trendy, kterých můžete využít? Existují 
změny v legislativě podporující váš produkt/službu? Lze u vašeho obchodního nápadu 
snadno napodobit konkurenci? Existují nějaké environmentální hrozby, které mohou vážně 
ohrozit vaše podnikání? pentru a începe o afacere? 

• Design není jen o etiketě, ale zahrnuje celkovou nabídku a hodnotový řetězec kolem 
ní. Dobrý design vás přiblíží k zákazníkům a zvýší šanci na přijetí produktu/služby. O 
tom, jak produkt nebo službu navrhnout, je možné přemýšlet různě. Do designu lze 
začlenit přístupy zvažující potřeby koncového zákazníka, jeho zážitky s produktem 
nebo službou i potřeby těch, kteří hledí na ekologické a sociální aspekty a vytvoření 
udržitelného produktu.  
 
Chvilka na zamyšlenou: můžete při vývoji svého produktu nebo služby aplikovat 
nebo jste aplikovali design zaměřený na člověka? Vztahuje se na váš produkt 
nebo službu tzv. LCT (zohlednění celého životního cyklu produktu) nebo cirkulární 
ekonomika a můžete některé z těchto principů aplikovat? Jak by to ovlivnilo váš 
obchodní model?
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A nyní buďte aktivní!
1. Proveďte SWOT analýzu a definujte přitom své silné a slabé stránky   

(věci, nad kterými máte kontrolu), příležitosti a hrozby (což je část prostředí,  
v němž působíte, které je mimo vaši kontrolu). 

1. Proveďte analýzu konkurence. Sestavte seznam 10 konkurenčních podniků 
(mix přímé a nepřímé konkurence) a prozkoumejte je. Podívejte se na oblasti, 
kde jim to skutečně jde, kde jim to moc nejde, co se od nich můžete naučit a 
co můžete dělat jinak nebo lépe, abyste vynikli.

Resurse suplimentare 
  
 
Je dobré začít na webových stránkách o štíhlém startupu:  
http://theleanstartup.com/

Webové stránky Toma Chi, na nichž nabízí kurzy:  
http://www.tomchi.com/ 
 
Podrobnější informace o SWOT analýze:  
https://www.liveplan.com/blog/what-is-a-swot-analysis-and-how-to-do-it-right-with-examples/

Více o designu zaměřeném na člověka najdete v kurzu  
Acumen Human Centred Design Course

Nekonečné množství zdrojů o cirkulární ekonomice naleznete v nadaci  
Ellen Macarthur Foundation

 

Několik zdrojů na oprášení znalostí o potravinovém systému a seznámení  
se s novinkami: 

Přístup k potravinovým systémům jako konceptuální rámec:  
https://knowledge4food.net/food-systems-approach-report/

Food Navigator: 
https://www.foodnavigator.com/

Food Tank: 
https://foodtank.com/

Food Bev Media: 
https://www.foodbev.com/

Modern Farmer: 
https://modernfarmer.com/

EIT Food: 
https://www.eitfood.eu/

Food Unfolded: 
https://www.foodunfolded.com/ 

http://theleanstartup.com/
https://www.tomchi.com/
https://acumenacademy.org/course/design-kit-human-centered-design
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://knowledge4food.net/food-systems-approach-report/
https://www.foodnavigator.com/
https://foodtank.com/
https://www.foodbev.com/
https://modernfarmer.com/
https://www.eitfood.eu/
https://www.foodunfolded.com/
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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 Fit

 
Vision/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

https://www.startupcommons.org/
http://www.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

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
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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.
 

https://www.investopedia.com/terms/o/operating-cost.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/capitalexpenditure.asp
https://blog.close.com/sales-forecasting-strategies/
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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 

https://www.fundera.com/blog/profit-and-loss-statement
https://www.investopedia.com/terms/b/balancesheet.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cashflow.asp
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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

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/business-plan-faq
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/how-to-avoid-business-planning-mistakes
https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/
https://www.businessnewsdaily.com/5067-free-business-templates-word-pdf.html
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Právní záležitosti 
1. Ochrana práv duševního vlastnictví 
2. Specifické právní/obchodní požadavky v oblasti potravin
3. Jak podnik zaregistrovat a vybrat si jeho typ
4. Právní aspekty nevztahující se k potravinám 

Kapitola 4

„Ten, kdo si je sám sobě právníkem, je blázen.“  
– Přísloví z počátku 19. století
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Uspořádat si právní záležitosti a obchodní požadavky je zásadní. Když to uděláte na počátku své cesty, 
ušetříte si spoustu starostí v budoucnu. Tato oblast je bohužel komplikovaná a technická. Právní dokumenty 
jsou často normálním lidem nesrozumitelné a chyby vás mohou stát spoustu peněz. Na druhou stranu 
ale nebudete chtít utratit celý váš rozpočet pro startup na právníky a právní poradce. V tomto oddíle vám 
pomůžeme rozmyslet si hlavní oblasti, které byste měli zvážit, přemýšlet o úrovni rizika a následně o 
množství prostředků, které si přejete dát na tuto oblast. Neposkytujeme zde právní rady… naše pojistka je 
nekryje. Nejde o kompletní výčet zákonů a předpisů.   
 
 

Ochrana práv duševního vlastnictví  
Duševní vlastnictví „se vztahuje na výtvory mysli, jako 
vynálezy, literární a umělecká díla, design a symboly, 
názvy a ilustrace používané při obchodování. Duševní 
vlastnictví, například autorská práva a obchodní známky, 
jsou chráněny zákonem, což lidem umožňuje získat 
uznání nebo finanční zisk z toho, co vymyslí nebo vytvoří.“ 
(Zdroj: Světová organizace duševního vlastnictví) 

V rámci Evropy mají jednotlivé země své vlastní zákony a nástroje k ochraně duševního vlastnictví. Úřad 
Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má na starosti registraci obchodní značky Evropské unie a 
registrovaný design Evropského společenství, dvě jednotná práva na duševní vlastnictví platná ve všech  
28 členských státech EU. V EU existují tři typy práv na duševní vlastnictví:  

• Patenty – na určitou dobu zabraňují třetím stranám vyrábět, používat nebo prodávat váš vynález v 
závislosti na jeho typu.

• Obchodní známky – chrání název vašeho produktu a zabraňují tak jiným firmám, aby ho prodávaly pod 
stejným názvem.

• Autorská práva – informují ostatní, že vy (jako autor) máte v úmyslu kontrolovat výrobu, distribuci, 
zobrazování nebo představování svého díla. Autorská práva se udělují automaticky, bez potřeby formální 
registrace. Symbol „copyrightu“ můžete začít používat hned.

Zabezpečit své duševní vlastnictví může být komplikovaný a dlouhý proces. Zatímco registraci obchodní 
známky pravděpodobně zvládnete sami, žádat o patent je něco jiného. Požádejte o pomoc právníka/poradce 
se specializací na obchodní značky a patenty. Realita je taková, že obrana duševního vlastnictví startupu v 
raných fázích před zneužitím je velmi složitá. I tak stojí za to, zavést řádnou ochranu nejdůležitějších částí 
vašeho byznysu, protože je to dobrá praxe a investoři se vás na to budou ptát. 

Dalším způsobem, jak chránit své duševní vlastnictví, je udržet ho před ostatními v tajnosti, což je známé jako 
obchodní tajemství. „Obchodní tajemství je pro firmu cenná informace, se kterou se nakládá jako s důvěrnou a která 
dává společnosti konkurenční výhodu.“ (Zdroj: Evropská komise) Odpovědnost za ochranu obchodního tajemství 
nese majitel, i když existují zákony proti nezákonnému získání obchodních tajemství (např. nabourání se do 
počítačových systémů konkurence ke zjištění informací o jejich procesech). V potravinářském průmyslu se 
obchodní tajemství používají často, protože se na ochranu informací, které jsou v sázce, hodí lépe než patenty, 
u nichž je při podání nutné zveřejnit podrobnosti.  

Nejste si jisti, zda se rozhodnout pro patentování nebo obchodní tajemství? Podívejte se na  
tento srovnávací seznam Světové organizace duševního vlastnictví.  

Kapitola 4

https://www.wipo.int/about-ip/en/
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-secrets_en
https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/patent_trade.htm
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• Duševní vlastnictví a firmy oddělené od mateřské společnosti (spin-outs)  
Řešení duševního vlastnictví v případě, že váš startup je oddělenou firmou od mateřské 
společnosti, bude něco jiného. Jeho vlastnictví bude záviset na uspořádání, které má vaše 
společnost s danou výzkumnou institucí. Je běžné, že zaměstnanci automaticky vlastní 
duševní vlastnictví, které vytvořili během zaměstnání. Prohlédněte si tohoto užitečného 
průvodce společnostmi spin-out, zejména oddíl 2

• Dohoda o mlčenlivosti (NDA) 
Dohoda o mlčenlivosti je právní dokument, jehož cílem je chránit informace a poznatky, 
které jedna, obě nebo více zapojených stran nechce zveřejňovat jiným stranám. Popisuje 
tyto důvěrné informace a omezuje jejich sdílení se stranami, které tuto dohodu nepodepsaly. 
Zatímco dohody NDA jsou dobrou praxí, mají i své stinné stránky. Pro podnikatele je obtížné je 
prosadit, jejich vypracování trvá dlouho, a pokud se snažíte je zavést, mohou snižovat ochotu 
lidí zapojit se s vámi do obchodu. Je dobré nějakým způsobem vybalancovat citlivost vašich 
informací s výhodami plynoucími ze zapojení mnoha lidí do vaší koncepce. Užitečnou šablonu 
najdete zde.  

 
 

Specifické právní/obchodní požadavky v oblasti potravin
Jelikož jídlo a pití směřuje do našeho těla a vyžaduje vstupy z přírodního prostředí, není 
divu, že hodnotový řetězec podléhá přísným zákonům k zajištění bezpečnosti spotřebitelů, 
zvířat a širšího životního prostředí. V Evropě „regulace Obecného zákona o potravinách 
zajišťuje vysokou úroveň ochrany lidského života a zájmů spotřebitelů vzhledem k potravinám a 
zároveň efektivní fungování interního trhu… Pokrývá všechny fáze produkce a distribuce potravin 
a krmiv.“ (Zdroj: Evropská komise)

Evropské směrnice jsou převedeny do vnitrostátního práva. Vaší odpovědností je zajistit, že vaše jednání 
splňuje všechnu příslušnou legislativu. Znamená to také zajistit její dodržování i ve vašem dodavatelském 
řetězci. Níže je uvedeno několik příkladů, nezahrnují ale všechny aspekty. Informujte se proto o svých právních 
povinnostech.  

• Složky potravin: způsob výroby složek a typy použitých 
složek kontroluje řada směrnic. Patří sem oblasti jako 
používání pesticidů, přídavných látek do potravin (ES 
1333/2008) a používání nových potravin (EU 2015/2283).  

• Zpracování: pokud vy nebo vaši dodavatelé zpracovávají 
potraviny, musíte zajistit, že to dělají hygienickým způsobem, 
aby mikroorganizmy nebo toxické látky nepředstavovaly 
nepřijatelné riziko pro zdraví lidí (ES 2073/2005), dále že 
mají zavedený systém bezpečného řízení potravin a jsou 
registrovaní u příslušných úřadů (ES 852/2004).  

• Balení a značení: obalové materiály a informace na balení 
jsou regulované. Materiály musí být vhodné pro styk 
s lidským organismem. Etikety musí jasně označovat, 
zda produkt neobsahuje alergeny, nesmí obsahovat 
neopodstatněná tvrzení ohledně zdraví a musí uvádět 
výživové údaje (EU 1169/2001).  

 
Spotřebitelé zběhlejší v potravinovém systému se vás kromě na tyto právní předpisy budou ptát na 
několik dalších věcí. K nim patří: 

• Certifikace bezpečnosti potravin (normy IFS/BRC), které ukazují nejen, že plníte právní předpisy, ale že v 
bezpečnosti potravin také uplatňujete osvědčené postupy.  

• Pojištění odpovědnosti za produkty, které prokazuje, že jste pojištěni, když se něco stane. Není vždy 
právně vyžadováno, ale zákazníci ho často požadují.

https://uominnovationfactory.com/
https://uominnovationfactory.com/
https://www.rocketlawyer.com/article/non-disclosure-agreement-template.rl
https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_en
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• HACCP: znamená „analýzu rizik a stanovení kritických kontrolních bodů. Jde o běžný přístup k bezpečnosti 
potravin v potravinářském průmyslu prostřednictvím analýzy a kontroly biologických, chemických a 
fyzických nebezpečí na každém kroku produkce včetně zásobování surovinami, výroby a distribuce. 
Šablonu a průvodce ke zkompletování analýzy HACCP najdete zde.  

Jak podnik zaregistrovat a vybrat si jeho typ  
K podnikání musíte firmu zaregistrovat u příslušných úřadů. Než to uděláte, musíte si 
vybrat, jaký typ podniku chcete mít. Zvolit si tu správnou strukturu je důležité rozhodnutí, 
protože to má vliv na vaši osobní odpovědnost, možnosti získávání financí, zdanění, 
požadavky na vedení zpráv a několik dalších záležitostí. Přehled typů společností lze najít v 
tomto shrnutí jednotných kontaktních míst pro každou evropskou zemi.  

Mnoho zakladatelů firem si volí společnost s ručením omezeným, protože tou vzniká samostatná právnická 
osoba a chrání to jejich osobní majetek. Pokud se domníváte, že to pro vás není to pravé, pohovořte o tom s 
poradcem a stanovte, která struktura je pro vás nejvhodnější.  

 

 

Níže jsou uvedeny příklady podnikové struktury existující napříč Evropou:   

• OSVČ:  jednoduchá struktura, kdy podnikáte sami. Často budete osobně odpovědní za dluhy  
svého podniku.

• Společnost s ručením omezeným:  nejpopulárnější typ u startupů. Tyto společnosti jsou samostatné 
právní subjekty a ředitelé/investoři jsou odpovědní pouze za to, co do společnosti investovali. Znamená 
to, že pokud se podnik položí a dluží peníze, odpovědnost je pouze na něm, nikoli na vás osobně. Jinými 
slovy, nikdo nemůže jít po vašich osobních financích. 

• Partnerství neboli obchodní společnost:  právnický subjekt, v němž se partneři dělí o zisky a rizika 
společného podnikání. Tradičně jsou společníci odpovědní za dluhy, nicméně není to vždy pravidlem. 

• Družstvo: existuje mnoho typů družstev; jsou to typicky organizace vlastněné jejich členy, zisky jsou tedy 
děleny mezi členy. 

• Nezisková organizace: právnický subjekt, který musí znovu investovat celý provozní zisk zpět do 
organizace k plnění stanovených cílů. 

• Obecně prospěšná společnost: to, jak taková společnost vypadá, závisí na místní legislativě. V mnoha 
zemích obecně prospěšné společnosti neexistují. Tam kde ano, mohou být užitečné tím, že startupům 
pomáhají získávat určité druhy financování pomocí grantů nebo půjček. Definice obecně prospěšné 
společnosti je sporná, většinou se ale vztahuje k organizaci, která má ekologické a/nebo sociální  
(a nejen finanční) cíle.  
 

https://www.hvds.co.uk/download/haccp-plan-template/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_en
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Právní aspekty nevztahující se k 
potravinám  
Nad rámec obecných právních předpisů pro podniky 
a specifických předpisů pro potravinářský průmysl 
existuje spousta dalších zákonů, které se ve velké 
míře liší stát od státu.  

Obecné dodržování předpisů 
Ujistěte se, že rozumíte tomu, jak jsou řízeny všechny  
aspekty vaší firmy. Možná budete muset prozkoumat  
nařízení ohledně využití půdy, emisí a likvidace odpadu.  
Je možné, že zatímco vytváříte inovativní obchodní modely  
a produkty, pravidla nejsou ještě vypracována nebo ohledně 
vaší inovace žádná pravidla neexistují, což pro vás bude, co se 
týče dodržování předpisů, náročnější. Když například společnost 
GrowUp Urban Farms vyvinula svou první akvaponickou 
farmu, setkala se s problémy okolo chovu ryb v městském 
prostředí. Bylo to něco, s čím se místní úřady v minulosti ještě 
nesetkaly. Podobně je to u podniků vyvíjejících náhražky masa 
v laboratořích, které mohou čelit problémům s uvedením jejich 
produktů na trh, protože nespadají pod nařízení pro tradiční 
zemědělství.  

Obchodní smlouvy 
Další věc, s níž se musíte seznámit, jsou obchodní smlouvy. Jde o smlouvy mezi vaší společností a  
dodavateli, zákazníky a dalšími partnery. Důkladně si je přečtěte a neváhejte požádat o radu právníka,  
pokud je nějaký návrh etablovanější strany nad vaše síly. Tyto smlouvy stanoví, co se bude dělat, domlouvají 
cenu a určují, co se stane, pokud se obsah smlouvy neplní. Je důležité, abyste podrobně specifikovali 
očekávání ohledně kvality, ale snažte si udržet trochu flexibility. Vyhněte se závazkům ve smlouvách na 
dlouhá období, protože váš podnik se bude vyvíjet a vaše situace se změní. Některé podnikání může probíhat 
bez těchto smluv. Například je (bohužel) dost běžné, že velké maloobchodní prodejny neuzavírají smlouvy  
se svými dodavateli.  

Antidiskriminační zásady a zásady Etického kodexu  
Při budování zdravé a sympatické firemní kultury musíte vzít v úvahu mnoho věcí. Minimálně však musíte 
zajistit, že na pracovišti nebude nikdo diskriminován nebo obtěžován a že máte vypracovaný Etický kodex. 
Šablony najdete zde a zde.  

Ochrana osobních údajů 
Nejnovějším nařízením o ochraně osobních údajů je GDPR. V roce 2018 vás pravděpodobně firmy 
bombardovaly e-maily o tom, že aktualizovaly své zásady ochrany soukromí a požadovaly od vás potvrzení 
k dalšímu odběru jejich newsletterů. K získání informací o nařízení GDPR existuje spousta zdrojů, a pokud 
používáte takové služby jako Mailchimp, většinou za vás dodržování předpisů vyřídí. Ve zkratce – získáváte-li 
údaje jiných lidí, zajistěte si k tomu jejich souhlas a tyto údaje používejte podle jejich přání. Jste také povinni 
jejich údaje chránit.  

Pojištění 
Typ nezbytného pokrytí záleží na tom, v jaké zemi a místě se nacházíte a čím se váš podnik zabývá. Musíte 
rozumět tomu, co je pro váš typ operací povinné (i co je doporučeníhodné). Pravděpodobně budete požadovat 
pojištění občanské odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek a pojištění za zaměstnance. Ta nebývají 
příliš nákladná a jsou jednoduchá na pochopení. 

Zaměstnanci   
Máte-li zaměstnance, budete vůči nim mít zákonné povinnosti včetně poskytování bezpečného  
pracoviště, sociálních příspěvků a mnoho dalších. To se samozřejmě velmi liší stát od státu, proto  
o tom tato příručka nepojednává.  

https://www.growup.org.uk/
https://resources.workable.com/anti-discrimination-policy?utm_campaign=F-Suite&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.betterteam.com/code-of-ethics-and-professional-conduct
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Jak získat právní pomoc – dostupné zdroje pro startupy  
Právníci bývají drazí, existují ale i jiné možnosti, jak zvládnout dodržování právních předpisů levněji.  
Neradíme vám to dělat všechno sami (existují chvíle, kdy si zcela jasně musíte najmout řádnou právní pomoc, 
například když se pustíte do kapitálových investic), ale jsou i chvíle, kdy je lepší ušetřit hotovost a jít cestou 
„udělej si sám“.  

• Online zdroje: webové stránky jako RocketLawyer a LinkiLaw nabízejí právní služby za přijatelné ceny. 
Tyto platformy jsou plné šablon s dotazy, které vyplníte online. A jste-li na pochybách, mají k ruce týmy 
skutečných právníků, kteří vám pomohou vyjasnit nevyřešené problémy. Dobrá rada za zlomek ceny.  

• Právníci zdarma (pro bono) a levnější právníci: možná si najdete právní služby pro bono nebo levnější 
právníky prostřednictvím akcelerátorů a inkubátorů nebo jakýchkoli jiných programů pro startupy, jichž 
se účastníte. Tak například pro startupy sídlící v jižní a východní Evropě nabízí EIT Food službu, pomocí 
níž mohou podnikatelé získat bezplatné právní služby ohledně dotazů týkajících se duševního vlastnictví, 
registrace společnosti a právních záležitostí v raných fázích podniku (pokud se vás to týká, spojte se pro 
více informací s startups@eitfood.eu) 

• Vnitrostátní úřady duševního (průmyslového) vlastnictví: jejich weby jsou vhodné k tomu, abyste 
si našli, co konkrétně ohledně duševního vlastnictví potřebujete ve vaší zemi; některé z nic poskytují 
podporu i pro startupy.

• Katalog nových potravin: můžete v něm najít, co je v Evropské unii klasifikováno jako nová potravina, 
pokud se to vztahuje k vašemu startupu  

Shrnutí kapitoly 4  
Hlavní ponaučení  

• Ochrana duševního vlastnictví, specifické právní požadavky v oblasti potravin, typ 
společnosti a obchodní smlouvy nejsou zrovna strhující součástí podnikání. Nicméně je 
důležité zavést právní a obchodní základy co nejdříve.

• Podniková struktura, tedy typ společnosti, má vliv na vaši osobní odpovědnost, možnosti 
získat financování, zdanění a požadavky na vykazování zpráv, vyberte si proto moudře. 
Mnoho startupů si volí společnost s ručením omezeným, protože tou vzniká samostatná 
právnická osoba a je tak chráněn osobní majetek zakladatelů.  
 
Chvilka na zamyšlení: Znáte jednotlivé typy podniků a co to pro podnikání obnáší?

• Neignorujte pojištění. Je pravděpodobné, že budete potřebovat alespoň pojištění občanské 
odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek a pojištění za zaměstnance.

https://www.rocketlawyer.com/
https://linkilaw.com/
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm
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A nyní buďte aktivní!
1. Zvolte si strukturu neboli typ společnosti.  

Projděte si jednotlivé typy společností a jejich 
odpovědnost, než se rozhodnete, který z nich 
použijete. Tento přehled jednotných kontaktních 
míst obsahuje různé typy společností ve všech 
evropských zemích.

2. Prozkoumejte, jaké pojištění bude od vašeho 
podniku vyžadováno

Další zdroje  
 
40 právních nástrojů a služeb pro startupy: 
https://medium.com/@imaginetta/40-legal-tools-and-services-for-startups-10dbbda22ed2

Záležitosti týkající se duševního vlastnictví mohou být matoucí, pomohou vám s nimi 
tyto weby:  
 
Ochrana vašich nápadů: 
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/protecting-your-ideas 
 
Typy duševního vlastnictví: 
https://www.wipo.int/about-ip/en/ 
 
Podpora v oblasti duševního vlastnictví od British Library: 
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre 
 
Evropská technická podpora IPR Helpdesk (bezplatná podpora první linie ohledně duševního vlastnictví pro 
příjemce výzkumných projektů financovaných EU a pro malé a střední podniky EU zapojené do nadnárodních 
partnerských smluv) 
https://iprhelpdesk.eu

 
Časté dotazy na patenty pro malé a střední podnikatele – Světová organizace duševního vlastnictví:  
https://www.wipo.int/sme/en/faq/patent_faqs.html 
 
10 věcí, které můžete udělat, než se setkáte s právníkem specializujícím se na patenty:  
https://boldip.com/blog/questions-to-ask-a-patent-attorney/

Bezpečnost na prvním místě – ponořte se do těchto zdrojů a seznamte se lépe s 
bezpečností potravin a nařízeními ohledně jejich značení:
 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin: 
http://www.efsa.europa.eu 
 
Důležitost laboratorního testování v produkci potravin: 
https://www.manufacturing.net/operations/article/13184739/the-importance-of-laboratory-testing-for-
food-production 
 
Bezpečnost potravin v EU – zajištění bezpečných potravin „z farmy na vidličku“: 
https://europa.eu/european-union/topics/food-safety_en 
 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_en
https://medium.com/@imaginetta/40-legal-tools-and-services-for-startups-10dbbda22ed2
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/protecting-your-ideas
https://www.wipo.int/about-ip/en/
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre
https://iprhelpdesk.eu/
https://www.wipo.int/sme/en/faq/patent_faqs.html
https://boldip.com/blog/questions-to-ask-a-patent-attorney/
https://www.efsa.europa.eu/
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Informační přehled zásad EU pro bezpečnost potravin: 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/51/food-safety 
 
Právo EU týkající se poskytování informací o potravinách spotřebitelům: 
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
 
Používání různých složek potravin: nařízení a průvodce 
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/regulationsandguidance 
 
Katalog nových potravin EU: 
http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm

Seznam typů společností podle země, abyste si vybrali ten svůj:
 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country#European_Economic_Area_
(including_the_European_Union)

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/51/food-safety
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/regulationsandguidance
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country#European_Economic_Area_(including_the_European_Union) 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country#European_Economic_Area_(including_the_European_Union) 
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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.

https://www.foodnavigator.com/Article/2019/08/30/EIT-ChangeMakers-targets-start-ups-from-underrepresented-backgrounds-We-need-ideas-from-new-kinds-of-people
https://www.girlgeeks.uk/funding
https://www.girlgeeks.uk/funding
https://sifted.eu/articles/diversity-tech-initiatives-europe-list/
https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/congress_public_3.pdf
https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/congress_public_3.pdf
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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. 

https://www.eitfood.eu/programmes/ris-innovation-grants
https://www.eitfood.eu/programmes/ris-innovation-grants
https://www.greenchallenge.info/info/green-challenge-fund
https://thoughtforfood.org/challenge/
https://www.barillacfn.com/en/ 
https://www.eurekanetwork.org/eurostars-select-country/
https://www.welcomeurope.com/european-funds/eafrd-european-agricultural-fund-rural-development-713+613.html#tab=onglet_details
https://www.welcomeurope.com/european-funds/eafrd-european-agricultural-fund-rural-development-713+613.html#tab=onglet_details
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://www.nestlefoundation.org/
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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

https://www.crowdfunder.co.uk/raiseatoast#start
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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. 

https://www.seedrs.com/oppo-ice-cream
https://data-recovery.wiki/how-to-create-an-app/
https://www.investopedia.com/ask/answers/033015/what-are-different-kinds-shares-public-limited-company-plc-can-issue.asp
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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. 

 

https://www.rocketlawyer.com/document/term-sheet.rl#/
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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. 
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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
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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. 

https://www.investopedia.com/terms/b/business-valuation.asp).
https://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/valuing-startup-ventures.asp
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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. 

https://www.investopedia.com/terms/s/shareholdersagreement.asp
https://www.investopedia.com/terms/a/articles-of-association.asp
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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

https://www.welcomeurope.com/list-european-funds.html
https://startupeuropeclub.eu/funding-opportunities/
https://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2012/08/02/crowdfunding-101-the-basics/?sh=67fe88acb4cf
https://www.huffingtonpost.com/steve-mariotti/crowdfunding-101-for-entr_b_4598741.html?guccounter=1
https://www.huffingtonpost.com/steve-mariotti/crowdfunding-101-for-entr_b_4598741.html?guccounter=1
https://www.eu-startups.com/2017/11/top-10-equity-based-crowdfunding-platforms-in-europe/
https://www.eu-startups.com/2017/11/top-10-equity-based-crowdfunding-platforms-in-europe/ 
https://www.boardofinnovation.com/guides/startup-investment/
http://paulgraham.com/fr.html
http://paulgraham.com/fr.html
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/five-tips-for-presenting-your-business-ideas
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/

https://www.entrepreneur.com/article/251311
https://www.wework.com/creator/grow-your-business/marketing/8-tips-successfully-pitching-an-investor
https://pitchdeck.improvepresentation.com/what-is-a-pitch-deck 5 tipů k prezentaci obchodních nápadů
https://www.forbes.com/sites/alejandrocremades/2018/03/02/how-to-create-a-pitch-deck/#12c77c9356c0
https://www.forbes.com/sites/alejandrocremades/2018/03/02/how-to-create-a-pitch-deck/#12c77c9356c0
https://piktochart.com/blog/startup-pitch-decks-what-you-can-learn/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/deals/what-is-an-investment-
https://www.axial.net/forum/6-keys-to-writing-great-teasers/
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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 

https://www.smartsheet.com/blog/gantt-chart-excel
https://www.stage-gate.com/discovery-to-launch-process/
https://www.stage-gate.com/discovery-to-launch-process/
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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). 

https://www.farmdrop.com/shop
https://www.oddbox.co.uk/
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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)

https://www.freshworks.com/crm/sales/sales-strategy/
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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.

 

https://templatelab.com/sales-plan-templates/
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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. 

https://gtmhub.com/
https://www.perdoo.com/
https://basecamp.com/
https://trello.com/
https://www.dropbox.com/?landing=dbv2
https://www.google.com/drive/
https://slack.com/lp/three?cvosrc=ppc.google.slack&cvo_campaign=893756556&cvo_crid=256925347417&Matchtype=e&utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=brand_hv&utm_term=slack&ds_rl=1249094&cvosrc=ppc.google.slack&cvo_campaign=&cvo_crid=256925347417&Matchtype=e&utm_source=google&utm_medium=ppc&c3api=5523,256925347417,slack&gclid=EAIaIQobChMIz53Incaf4QIViuF3Ch04dgRAEAAYASAAEgKez_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://highrisehq.com/
https://www.pipedrive.com/en-gb
https://www.salesforce.com/uk/
https://www.canva.com/
https://www.xero.com/uk/
https://www.kashflow.com/
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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   

https://kickstart-accelerator.com/
https://www.startupbootcamp.org/accelerator/foodtech-rome/
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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 

https://www.h-farm.com/en/acceleration/accelerators/food-accelerator
https://www.startupbootcamp.org/accelerator/foodtech-rome/
https://thefoodfoundry.uk/
https://www.h-farm.com/en/acceleration/accelerators/food-accelerator
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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    

https://greenhouseaccelerator.com/europe/
https://vbitesventures.com/
https://hub.forwardfooding.com/
https://www.distillventures.com/
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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 

http://shakeupfactory.co/
https://nx-food.com/
https://www.reimagine-food.com/prometheus/
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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

https://ikeabootcamp.rainmaking.io/
https://www.agroinnovationlab.com/
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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 

https://www.squareonefoods.com/
https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/events/open-innovation-forum-food-&-fmcg-pitching-event-2018/
https://www.foodbytesworld.com/
https://thoughtforfood.org/challenge/
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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

https://www.vevolution.co/pitch-and-plant-2018/
https://www.eitfood.eu/programmes/eit-food-accelerator-network-fan
https://www.vevolution.co/pitch-and-plant-2018/
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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. 
 

https://www.smartsheet.com/blog/gantt-chart-excel
https://www.stage-gate.com/discovery-to-launch-process/
https://www.stage-gate.com/discovery-to-launch-process/
https://ceflex.eu/
https://aplasticplanet.com/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-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/

http://www.wrap.org.uk/
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm
https://www.futurpreneur.ca/en/resources/operational-and-financial-planning/financial-templates/the-cash-flow-basics/
https://www.futurpreneur.ca/en/resources/operational-and-financial-planning/financial-templates/the-cash-flow-basics/
https://www.brixx.com/how-to-forecast-your-cash-flow-as-a-business-or-startup/
https://www.fundera.com/blog/profit-and-loss-statement
https://www.fundera.com/blog/profit-and-loss-statement
https://blog.close.io/sales-forecasting-strategies
https://www.forentrepreneurs.com/buying-cycle-and-triggers/
https://www.forentrepreneurs.com/buying-cycle-and-triggers/ 
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2014/11/27/why-its-important-to-understand-the-customers-buying-behaviour/
https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2014/11/27/why-its-important-to-understand-the-customers-buying-behaviour/
https://open.lib.umn.edu/principlesmarketing/chapter/4-4-stages-in-the-b2b-buying-process-and-b2b-buying-situations/
https://open.lib.umn.edu/principlesmarketing/chapter/4-4-stages-in-the-b2b-buying-process-and-b2b-buying-situations/
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Podělte se o svůj příběh  
1. Budování značky  
2. Vytvoření marketingové strategie  
3. Měření a komunikace dopadu  

Kapitola 7

„Vyprávění příběhu je v obchodě velmi nedoceněná  
dovednost.“  
– Gary Vaynerchuck
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Vyprávění vašeho příběhu hraje na cestě startupu zásadní roli: pomáhá vám získat pozornost všech klíčových 
aktérů, ať už zákazníků, dodavatelů, nebo investorů. Pomůže vám prodat váš produkt nebo službu. Lidé milují 
příběhy. Čím lepší příběh, tím úspěšnější bude váš startup. A příběhy jsou zásadní zvlášť v potravinářském 
průmyslu, kde má každý člověk k jídlu emocionální vztah, protože všichni jíme každý den. Vybudovat podnik 
v potravinářském průmyslu přináší ohromnou příležitost zapojit lidi do témat, na nichž jim pravděpodobně 
záleží nebo je alespoň chápou. Při vytváření a sdílení příběhu je třeba zvážit mnoho věcí. Tato kapitola přináší 
pohled na značku jako na základní princip k vybudování silné marketingové strategie.   
 
 

Budování značky  

 
 
 
 
 
Vaše značka odráží to, co představujete, ať už jako podnik přímo jednáte se spotřebiteli, 
či nikoli. Vaše vize, poslání a hodnoty jsou k tomu, jak postavíte svůj podnik, klíčové.Když 
začínáte podnikat, je velmi jednoduché ztratit pozornost kvůli různým příležitostem a 
výzvám. Možná nebudete chtít uchopit každou vzrušující příležitost, která vám zaklepe na 
dveře. Nebo budete mít pocit, že u některých věcí musíte udělat kompromis, ale nevíte jak. 
Když budete mít už na začátku silné poslání a vizi, poslouží vám jako kompas a povedou vás 
strategickými obchodními rozhodnutími – od toho, jaké produkty vyrábět, až po to, koho 
najmout a jakou vytvořit firemní kulturu. Ujasníte-li si tyto dvě věci, pomůže vám to také 
lépe zapojit své (budoucí) zaměstnance a širší veřejnost.  

Vaše vize. 
Vize definuje vaši představu do budoucna a zaměřuje se přitom na 
dlouhodobější ambice a širší kontext vašeho poslání. Podívejte se 
na skandální video Simona Sineka „Why great leaders inspire action“ 
(Proč velcí lídři inspirují k akci). Vysvětluje, díky čemu jsou firmy 
výjimečné – a vše začíná vaším „Proč“, ještě než se dostanete k  
„Co“ a „Jak“.

Vaše poslání  
Vaše poslání vysvětluje, proč váš podnik existuje. Vyjadřuje jeho účel 
a vytyčuje dopad, který chcete mít. Tak například podnik vyrábějící 
technologii ke snížení spotřeby vody pro zemědělskou půdu by 
své poslání mohl popsat takto: „Existujeme proto, abychom zvýšili 
efektivitu farem při spotřebě vody a přinesli tak výhody zemědělským 
komunitám v rozvojovém světě.“ Při sestavování prohlášení o vašem 
poslání vám může pomoci, když začnete slovy: „Existujeme proto...“.  

Vaše hodnoty   
Podobně jako u poslání a vize na hodnotách firmy záleží, protože vás budou provádět budováním podniku 
a typu firemní kultury, kterou vytváříte (více najdete v kapitole 9). Hodnoty vaší společnosti by měly 
vycházet od vás jako zakladatelů a z toho, na čem vám záleží. Vyjádřit je nejen v obecných termínech není 
vždy snadné, podívejte se proto na jiné firmy, které obdivujete, mnoho z nich sdílí své hodnoty na svých 
webových stránkách. Moc se nám líbí Nerozumné hodnoty společnosti a to, jak jsou vyloženy: https://
unreasonablegroup.com/manifesto/. Ke zjištění svých hodnot můžete postupovat podle jednoduchého 
cvičení na brainstorming spolu se svým společníkem/y nebo týmem: Napište vaše současné hodnoty / to, 
co definuje vaši firmu, na papírky post-it. Následně napište, jaké si přejete mít firemní hodnoty a kulturu (váš 
ideální scénář). Pročtěte je a prodebatujte ve skupině. Poté se v týmu rozhodněte, kterým dát přednost. 

„Značka je sada očekávání, vzpomínek, příběhů a vztahů, 
které všechny dohromady vysvětlují rozhodnutí spotřebitele 
vybrat si právě tento produkt nebo službu, a ne ten druhý.  
– Seth Godin

Kapitola 7

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
https://unreasonablegroup.com/manifesto/
https://unreasonablegroup.com/manifesto/
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Doporučení podnikatelů o silném poslání a vizi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Positioning značky  
Jedním z prvních kroků v rozvoji značky a marketingové strategie je to, na koho konkrétně budete cílit (váš 
cílový trh) a jak se tím budete lišit od konkurence. To vytyčuje strategie positioningu neboli pozice vaší značky 
(oproti konkurenci) na trhu. Jděte zpět k provedenému průzkumu trhu a vyhodnoťte, kteří zákazníci se 
nacházejí ve vašem segmentu trhu a kdo jsou jednotliví konkurenti. Až to budete mít, můžete se rozhodnout, 
na který tržní segment/y se zaměříte. Lidé reagují lépe na sdělení cílená přímo na ně, spíš než na obecná 
sdělení, je proto důležité jasně chápat pozici vaší značky na trhu a vyvinout strategie k jejímu využití. Podniky 
bývají obvykle úspěšnější, když si vytvoří úzce specializovaný trh, než aby se snažily potěšit všechny. K 
promyšlení positioningu své značky si položte následující otázky:  

1. Jaké na trhu, kde působíme, existují zákaznické 
segmenty*? 

2. Který z těchto zákaznických segmentů pravděpodobně 
zareaguje na naši nabídku nejlépe? 

3. Jakou pozici zaujímá na tomto trhu konkurence (jinými 
slovy, jaké zákaznické segmenty ji zajímají)? 

4. Jak se odlišíme do konkurence, zvlášť když máme zájem  
o ty samé segmenty?  

*Zákaznické segmenty jsou skupiny zákazníků založené na určitých kritériích jako pohlaví, věk, lokalita, zájmy, 
preference, spotřební chování atd. 

Co se týče positioningu vaší značky, budete chtít jasně vědět, jak by ji měli vnímat vaši zákazníci. Prohlášení 
o positioningu značky můžete strukturovat různě, pokud oslovuje výše uvedené hlavní body. Můžete k tomu 
použít jednu z následujících šablon: 

• Pro [vložte cílový trh], [vložte značku] je [vložte, čím se liší] ze všech [vložte referenční rámec] 
protože [vložte důvod]. (Zdroj)

• Pro  [vaše publikum], [vaše značka] na  [vašem trhu] nejlépe plní [příslib vaší značky]  
protože [vaše značka] a jedině  [vaše značka], je  [váš důkaz]. (Zdroj):

„Poslání společnosti OLIO se od prvního dne absolutně nezměnilo: 
„Zpřístupnit hodnotu jídla, které se vyhazuje v domácnostech a 
místní komunitě“ To, jak podle toho jednáme, se ale časem mění, 
protože se učíme, co funguje a co ne.“  
– Tessa Stuart, spoluzakladatelka společnosti Olio  

„…záleží nám pouze na jednom čísle a tím číslem je množství  
vyhozených potravin, kterému zabráníme… Proto máme v naší firmě 

jasný orientační bod a udržujeme k němu stálý směr. Otázkou zůstává 
„jak to povede k zabránění dalšího plýtvání potravinami a lepšímu  

řešení tohoto problému.“  
– Marc Zornes, zakladatel Winnow Solutions

https://www.ivyexec.com/career-advice/2015/how-to-write-market-positioning-statements/
https://merlinone.com/brand-positioning-statements-with-6-examples/
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Cvičení s klíčem značky

1. Prvotní silné stránky  - základní silné stránky a hodnoty, pro které má vaše značka být známá a na nichž 
chcete dál stavět.

2. Konkurenční prostředí - alternativy k vaší značce. Vezměte v úvahu jak přímou, tak nepřímou konkurenci 
a sepište všechny ostatní značky a produkty/služby, které by zákazník mohl zvažovat, když se rozhoduje 
ke koupi. Jakou má vaše nabídka hodnotu ve srovnání s konkurencí?

3. Cíl  - váš cílový zákazník. Cílové zákazníky byste neměli definovat pouze na základě demografických 
údajů, měli byste popsat i jejich postoje, hodnoty a zájmy. Kdo si vaši značku vybere jako první volbu?

4. Informace  - co víte o zákaznících? Informace o cílovém trhu a popis požadavků a potřeb zákazníků. Co 
může vaše značka udělat proto, aby tyto požadavky a potřeby uspokojila?

5. Prospěch  - jak může být vaše značka pro zákazníky prospěšná? Jak značka řeší problémy zákazníků a jak 
jim zlepšuje život? Výhody mohou být funkční nebo se týkat emocí a sebevyjádření.

6. Hodnoty, přesvědčení a osobnost   - v co značka věří a co vyjadřuje? Jakou má „osobnost“? Jaké chování?

7. v co značka věří a co vyjadřuje? Jakou má „osobnost“? Jaké chování?  - důkaz toho, proč je tato značka 
lepší než všechny ostatní. Vymyslete a popište argument, proč by si zákazníci vybrali vaši značku namísto 
všech ostatních.

8. Rozlišující znak   - co vás odlišuje od konkurence? Z jakého jednoho, nejpřesvědčivějšího důvodu by si 
zákazníci vybrali vaši značku před konkurencí? Jednou větou popište svou konkurenční výhodu. 

9. Podstata  - o čem je vaše značka? Velmi stručně popište několika slovy podstatu své značky. Podstata 
leží v jádru značky a řídí se jí všechny následné aktivity.

7. 
v co značka věří 
a co vyjadřuje? 

6. 
Hodnoty, 

přesvědčení a 
osobnost  

5. 
Prospěch 

9. 
Podstata 

8. 
Rozlišující znak 

4. 
Informace 

2. 
Konkurenční 

prostředí 

3. 
Cíl

1. 
Prvotní silné 

stránky 

Klíč značky, někdy známý také 
jako klíč Unileveru, je užitečný 
rámec pro rozvoj vaší značky 
a jejího positioningu, který 
vás bude informovat o vaší 
marketingové strategii (další část 
této kapitoly). Obsahuje 9 kroků. 
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Nejlepší tipy podnikatelů ohledně budování značky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlas a osobnost značky   
Osobnost vaší značky a její vyznění jsou důležité, protože vám pomohou vytvářet spojení a budovat vztahy 
se svým publikem. Hlas či tón značku zlidšťuje a dodává jí osobnost, která lidem připomíná, že za ní stojí 
skuteční lidé. Jasně stanovený hlas značky také pomáhá upevňovat hodnoty, které chcete zobrazovat, a 
buduje požadovanou image značky. Podle studie, jíž se zúčastnilo více než 7 000 spotřebitelů, 64 % z nich 
uvedlo sdílené hodnoty jako hlavní důvod pro to, že mají ke značce vztah (Harvard Business Review, 2012). 
Takže byste neměli přehlédnout důležitost sdělení hodnot. Ať už jste zapojeni do obchodování B2C nebo B2B 
kdekoli, když na to dojde, lidé kupují lidí – přesněji od lidí, k nimž mají vztah a které mají rádi.

Zde je pár cvičení, která vám mohou pomoci:   

• Kdyby byla vaše značka člověkem, jaký by byl? Jaké by měl hodnoty? Definujte lidské charakteristiky a 
přemýšlejte, jak si vaši zákazníci najdou vztah k vaší značce. Jak vybudujete skutečný vztah s publikem? 

• Definujte to, čím nejste. Jasně specifikujte, co nejste, a jaké komunikační styly se nehodí pro image 
značky, kterou chcete vytvořit. Čím NECHCETE být? Budete-li se snažit být vším pro všechny, je 
pravděpodobné, že nakonec nebudete znamenat nic pro nikoho. 

• 5 slov, které vás definují. Nejprve se zamyslete nad tím, co tvoří jádro vaší značky, dále nad vašimi 
hodnotami, jaké si chcete vybudovat renomé a na koho se chcete se svým obsahem obrátit. Poté 
vymyslete pár slov, které popisují osobnost vaší značky. 

 
Vytváření značky s agenturou – „jó“, nebo „né“?  
Podle vašeho rozpočtu a typu podniku budete možná chtít k vytvoření značky pracovat s agenturou nebo 
freelancery zabývajícími se brandingem. Pokud sami nejste designéři, pravděpodobně budete muset pracovat 
aspoň s někým, kdo vám vytvoří základní vizuální identitu (logo, druhy písma, barvy apod.). Budujete-li značku 
potravin přímo pro spotřebitele, je pravděpodobné, že v některé fázi budete potřebovat služby brandingové 
agentury. To ale nemusíte dělat hned první den, nemáte-li na to rozpočet. Značky se mohou vyvíjet a také se 
vyvíjejí. Podívejte se na některé aktuální značky a uvidíte, že mnoho z nich prošlo cvičeními na rebranding, 
protože se rozrostly a získaly víc investic. Než si najmete agenturní služby, je také dobré strávit trochu času 
přemýšlením nad tím, čím má vaše značka být a co má představovat.   
 

Vytvoření marketingové strategie s omezeným rozpočtem
 
 
 
 
 
 
Je důležité mít silnou marketingovou strategii: chcete-li, aby zákazníci platili za váš produkt nebo službu, 
budete muset vyrazit ven, najít je a potom je přesvědčit, aby si to koupili právě od vás. Mnoho startupů se 
zaměřuje na svůj produkt nebo službu, ale příliš nepřemýšlí o své marketingové strategii, když je vlastně 
stejně důležitá jako ta prodejní. Obě kráčí ruku v ruce.

„Buďte jedineční, odvážní, zcela transparentní a pravdiví.“  
– Jim Cregan, spoluzakladatel Jimmy’s Iced Coffee

„Nejúspěšnější značky jsou ty, které to dělají jinak a nenásledují dav. 
Ty, které si skutečně vydláždí svou vlastní cestu.“  

– Lucy Wright, spoluzakladatelka Nice 

„Pokud nic neřeknete, nic neprodáte,“  
– Beth Comstock
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Znát svého zákazníka 
První krok k vytvoření marketingové strategie je skutečně znát své zákazníky. Pomocí positioningu značky jste 
identifikovali svůj cílový trh a to, jak se odlišíte od konkurence. Zde půjdete o krok dál a zjistíte a vypracujete 
profily zákazníků. Bude užitečné, když o nich budete přemýšlet jako o zákaznických „osobnostech“. Cílem je 
pochopit slabá místa a priority vašich zákazníků. Jaký problém pro ně svým produktem nebo službou řešíte? 
A jaké bude jejich chování, aby si koupili váš produkt nebo službu? Jak se o vás dozvědí? Jak chcete, aby se 
cítili? Tyto profily byste neměli zakládat na domněnkách nebo odhadech, nejlepší je provést co nejrozsáhlejší 
průzkum. Prostudujte si dostupná data na internetu, dělejte rozhovory a dotazníky a využijte svých sociálních 
sítí. Mohou váš průzkum vyplnit přátelé z Facebooku nebo můžete využít vašich kontaktů na LinkedInu? I 
malý průzkum je lepší než nic. Poté, co jste získali dostatek informací, můžete vytvořit profily a vytyčit přitom 
několik různých oddílů (níže uvedené nejsou vyčerpávající a budou se lišit podle typu podniku a „cesty“  
k zákazníkům):   

• Demografické údaje: Pohlaví, věk, lokalita

• Co je trápí: S čím zápasí?  

• Chování: Co dělají za práci? Co ve volném čase? Jaké mají 
zájmy? Jaký k sobě preferují přístup? Kde získávají informace 
o nových produktech a službách?  

• Marketingové kanály: Tento oddíl vyplníte poté, co jste 
identifikovali své marketingové kanály (další oddíl!).

 
Volba kanálů   
Když už víte, na koho se zaměřit, budete muset stanovit marketingové kanály, jimiž se k těmto zákazníkům 
dostanete. Jako startup budete mít omezený rozpočet, je tedy důležité z toho vyzískat co nejvíc a zvolit si tyto 
kanály efektivně.   
 
Osobní doporučení / ohlasy 
Nejlevnější (a většinou bezplatný!) marketingový kanál je osobní doporučení. Skvělý způsob, jak si potenciální 
zákazníci vytvoří vztah k vašemu produktu nebo službě, je díky ohlasům jiných zákazníků. Stojí také zato 
zvážit, zda jste schopni vytvořit proces, v němž by vás stávající zákazníci doporučovali výměnou za něco 
(např. za slevu). To není možné u všech obchodních modelů, ale nepodceňujte lidi, kteří jsou ochotni pomoci 
nadějným podnikatelům, zvláště těm s posláním. Když si získáte zákazníka, můžete se ho zeptat, zda nezná 
další potenciální zájemce a zda by vás nemohl představit. Nebo zda vám nemůže napsat doporučení, které 
byste mohli sdílet na svém webu nebo v jiných sděleních? 
 
E-mailový marketing  
E-maily mohou být vysoce efektivním marketingovým nástrojem k zapojení stávajících zákazníků, pomáhají 
k opakovaným koupím a slouží k získávání informací o klientech. Lidé, kteří se zasíláním marketingových 
e-mailů (newsletterů) souhlasili, tak učinili vědomě, můžete se tedy domnívat, že velkou měrou podporují to, 
co děláte. Využijte toho ve svůj prospěch a zasílejte jasné, přehledné e-maily, které je naladí a zapojí. Více tipů 
na toto téma najdete v průvodci rozšiřováním seznamu e-mailových adresátů.  

PR 
Je lákavé si myslet, že vztahy s veřejností (Public Relations, PR) jsou jen pro velká esa. Byla by však škoda 
(a zmeškaná příležitost) nezahrnout je do vaší marketingové strategie. Snažte se vytěžit co nejvíce z pozice 
startupu snažícího se o pozitivní dopad a/nebo o to, dělat věci jinak. Získat v této oblasti dobré recenze je 
relativně snadné, protože lidé vždy vyhledávají něco nového a vzrušujícího, o čem psát. V tomto stádiu si 
nemusíte najímat služby drahé PR agentury, můžete to udělat interně. Zde máte několik kroků, jak začít:  

• Začněte tím, že napíšete tiskovou zprávu. Novináři mohou neustále na něco číhat, ale mají také málo 
času, takže vaše zpráva musí určitě být chytlavá a vynikat v záplavě informací. Pro inspiraci uvádíme 
některé tipy, šablony a příklady. 

• Zjistěte si novináře a místa, na která byste se chtěli obrátit, udělejte si seznam a naplánujte si, jak k nim 
přistoupíte. Možná se ptáte, jak najít lidi, s nimiž se chcete spojit? Vyhledejte novináře, kteří o podobných 
tématech / vašem odvětví / problému, který řešíte, již psali v minulosti a snažte se je oslovit buď 
e-mailem (získáte-li ho), nebo na twitteru (tam je můžete výborně najít). Můžete také vyhledat relevantní 

https://unreasonablegroup.com/articles/the-modern-marketers-guide-to-growing-an-email-list/
https://500.co/blog/pr-for-startups-the-art-of-the-press-release-in-7-steps/
https://coschedule.com/blog/how-to-write-press-releases-examples-templates/
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hashtagy jako #prrequests nebo #journorequests, nikdy nevíte, co objevíte. Neostýchejte se a kontaktujte 
různé (online) časopisy, podcasty a blogery zaměřující se na témata související s vaším produktem nebo 
službou. Ne každý o vás bude chtít psát, ale pokud provedete řádný průzkum, zdokonalíte svůj „pitch“, 
kontaktujete správné lidi a objasníte, co z toho mohou mít, je pravděpodobné, že někdo se o váš příběh 
bude chtít podělit.

• Vybudujte si robustní existenci na sociálních sítích (viz níže) a PR přijde za vámi! 

SEO 
Efektivní optimalizace pro vyhledávače (SEO) je pro startupy zásadní, protože zachycuje relevantní 
návštěvnost z vyhledávačů a směřuje ji na vaše webové stránky. Je důležité si uvědomit, že specifikace pro 
SEO se neustále mění a nestačí jen optimalizovat tagy titulků a meta popisy, distribuovat odkazy, které 
přesměrují na vaše webové stránky, nebo pravidelně aktualizovat (eventuální) blog. Aby vás Google a jiné 
vyhledávače uznaly za důvěryhodnou, legitimní značku, musíte mít aktivní účet na sociálních sítích. Silné 
zastoupení v sociálních médiích vám pak dále pomůže klasifikovat se pro určité sady klíčových slov.  
(Startups.co.uk, 2018)

Sociální sítě   
Sociální sítě jsou vlakem, který vám nesmí ujet. Globálně je aspoň jednou za měsíc používá přes tři miliardy 
lidí. Platforma k řízení sociálních médií Hootsuite provedla průzkum s více než 9 tisíci společnostmi B2B a 
B2C různých velikostí na celém světě (Social Media Barometer Report 2018) a zjistila, že 90 % z nich používá 
sociální sítě ke zvýšení povědomí o své značce. Patřit k těm zbývajícím 10 % vám rozhodně neradíme. 

Nemusíte být na úplně každé platformě, ale zvolíte-li si tu/ty nejvhodnější pro váš byznys a dáte si s tím práci, 
pomůže to vašemu startupu k úspěchu. 

 

 

• Nejpopulárnější sociální síť na světě, platforma s 2,17 miliardou uživatelů.
• Hlavní uživatelé jsou o něco starší než ti na Instagramu a Snapchatu
• Facebooková stránka je pro jakýkoli začínající podnik zásadní.
• Může to být skvělý způsob, jak si vybudovat silnou a aktivní komunitu. Za tím účelem začněte 

konverzovat – ptejte se a odpovídejte místo toho, abyste jen zveřejňovali fotografie nebo 
zprávy o firmě. Je důležité mít příspěvky, které vyzývají k interakci, protože algoritmus 
Facebooku nezobrazí na stránkách uživatelů ty příspěvky, které nemají komentáře nebo lajky 

• Reklamní možnosti? Fotografie, videa, příběhy, messenger, reklamy ve formátu carousel, 
prezentace, kolekce a možnosti hraní. 

• A cena? Cena je různá, podle toho, co přesně chcete. Pokud vám účtují jen za zobrazení (to 
znamená, že váš příspěvek někdo pouze viděl), minimální denní rozpočet je zhruba 1 euro. 
Pokud účtují za kliknutí, lajky, zhlédnutí videí nebo následné aktivity, minimální denní rozpočet 
je kolem 4 eur. Za méně časté události, jako claim nabídky nebo instalace aplikace, je minimální 
denní rozpočet přibližně 35 eur.  
 
 
 
 

• Přes 1,5 miliardy aktivních uživatelů každý měsíc, přičemž 
zhruba 45 % z nich se k této platformě připojuje denně.

• Jedna z nejpopulárnějších platforem mezi seniory. 

• 70 % uživatelů ji využilo k řešení nějakého problému a 86 % 
ji používá k učení se novým věcem.

• Je skvělá například k tvorbě tutoriálů „Jak se co dělá...“.  
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• Reklamní možnosti? Přeskočitelné video známé též jako reklama TrueView (dva formáty: 
reklamy In-Stream a Discovery), nepřeskočitelná videoreklama, reklamní mikrospoty, 
překryvná reklama, obsahová reklama a sponzorované karty (více najdete zde).  

• A náklady? Záleží na vašem denním rozpočtu. Také se můžete rozhodnout platit jen v 
případě, že někdo sleduje vaši reklamu TrueView aspoň 30 sekund a zapojí se do ní. 

 
 
 

• 1 miliarda aktivních uživatelů.

• Naprosto nezbytná platforma pro společnosti, které cílí na mileniály.

• Přibližně 60% uživatelů do ní vstupuje každý den.

• A 80 % uživatelů sleduje na Instagramu alespoň jednu firmu.

• Tato platforma se výrazně zaměřuje na fotografie a vizuálně  
příjemný obsah, je proto skvělá pro mnoho podniků pracujícími  
s potravinami a nápoji.

• Poskytuje výbornou příležitost vychloubat se svým produktem/službou kreativním způsobem  
a vytvořit pro svou značku rozpoznatelnou vizuální image. Sdílet obsah vytvořený uživateli  
(UGC obsah), který je v souladu s vaším stylem, je také velmi dobrý způsob, jak navázat kontakt  
s vaším publikem, a vaše značka přitom vyzní autentičtěji. 

• Reklamní možnosti?  Reklamy ve formátu fotografií, videí, carouselů, příběhů a kolekcí. 
• A náklady?  Průměrná cena za proklik je kolem 0,70 eura, ale existují další faktory ovlivňující 

cenu (např. reklamy cílené na populární publikum, jako jsou věkové skupiny 18–24, 25–34 a 
35–44, jsou dražší).  

• Více než 330 milionů aktivních uživatelů s přístupem každý měsíc. 
• Přibližně 46% uživatelů do ní vstupuje každý den. 
• Jedna z nejaktivnějších sociálních sítí.  
• 74 % uživatelů této platformy z ní získává aspoň nějaké zprávy. 
• 93 % uživatelů Twitteru sledujících malé až středně velké podniky 

(MSP) má v úmyslu nakupovat od značky, kterou sledují. . 
• 85 % MSP s účty na Twitteru hlásí, že je tato platforma důležitá pro zákaznické služby.
• Tweety s videi získávají šestkrát retweetů než tweety s fotografiemi.
• Skvěle se hodí k „vysochání“ obsahu, který podle vás mají lidé spojovat s vaším 

podnikatelským subjektem, a k péči o něj. Je však důležité příliš neprotlačovat vlastní 
produkty a služby. Twitter používejte spíše k budování image jako lídra a odbornou autoritu 
ve svém oboru. Je to také vynikající kanál pro zákaznické služby, protože mnoho lidí tweetuje 
o nějaké záležitosti nebo problému, aniž by se spojili s firmou telefonicky nebo e-mailem. 

• Reklamní možnosti?  Propagované tweety, propagované účty a propagované trendy. První 
dva stojí mezi 0,34 a 3,40 eury, pokud se někdo zapojí, zatímco propagované trendy stojí 
přes 170 000 eur za den (údaje ze srpna 2018). Návratnost investic u reklam může být 
dobrá, pokud se kombinuje s účinnou marketingovou strategií.

• Více než 260 milionů aktivních uživatelů s přístupem každý měsíc.  
• Nejlepší platforma pro značky, které chtějí oslovit odborné publikum.

https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=en
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• Je skvělá k vybudování renomé jako odborné autority pro experty z vašeho 
odvětví, což vám také pomůže získat příležitosti a prodej. Místo pouhého 
zveřejňování příspěvků o firmě, sdílejte a publikujte zprávy, informace a změny ve 
vašem sektoru. Komentujte a účastněte se konverzací, které jsou relevantní pro 
odvětví, v němž pracujete. Zvlášť užitečné pro podniky B2B.

• Reklamní možnosti?  Samoobslužná reklama (sponzorovaný obsah, reklama s texty LinkedInu, 
sponzorovaný InMail, reklamní videa, obsahová reklama LinkedInu, dynamická reklama) a 
LinkedIn Advertising Partner Solutions (každý partner nabízí něco jiného jako např. reklamní 
technologii, tvorbu obsahů nebo nákup ze strany médií).

• A náklady? U sponzorované reklamy InMail si můžete vybrat mezi cenou za proklik (CPC), 
cenou za tisíc zobrazení (CPM) nebo cenou za zaslání (platíte pouze za získané zprávy).  
U CPC a CPM si můžete nastavit denní výdajový limit a nabídkovou cenu. 

• Přibližně 186 milionů každodenních aktivních uživatelů.. 
• Nejdůležitější platforma pro teenagery. 
• Aktivní uživatelé aplikaci otevírají i více než 25krát denně. 
• Ze Snapchatu se denně odešle přes 3,5 miliardy fotografických zpráv. 
• Skvělé pro B2C startupy, které se zaměřují na mileniály. Se svým 

publikem navazujte vztah neformálně, hloupě nebo legračně.
• Reklamní možnosti?  Reklamy Snap, reklamy ve formátu kolekcí, příběhů, sponzorované čočky, 

sponzorované geofiltry, geofiltry na zakázku. Geofiltry na zakázku jsou nejlevnější způsob 
reklamy na Snapchatu, náklady nedosahují ani 4,5 eura.  
 

• Přibližně 250 milionů aktivních uživatelů, kteří službu použijí  
jednou za měsíc.

• Většina uživatelů jsou ženy.  
• 55 % uživatelů Pinterestu aktivně využívá tuto platformu k nákupům.  
• Ve srovnání s Facebookem má Pinterest o 33 % větší odkazovanou návštěvnost  

nákupních webů 
• Místo pro inspiraci a vizuálně lákavý obsah. 
• Dobrý způsob, jak oslovit lidi, kteří se rozhodují, a poskytnout jim inspiraci pro jejich 

každodenní život. Podle Pinterestu se 61 % uživatelů dozvědělo o nové značce prostřednictvím 
propagovaných pinů a jeden ze dvou se rozhodl provést koupi po shlédnutí takového pinu. 
Vhodnější pro B2C firmy než pro B2B.

• Reklamní možnosti? Propagované piny, propagované videopiny, piny na jedno poklepání, 
propagované reklamní piny, filmové piny. 

• A náklady?  Minimální nabídka za proklik nebo zapojení je 0,087 eura a minimální cena  
CPM v informačních kampaních je 1,75 eura za běžné piny a 5,24 eura za videa.

K čemu to všechno je? Abyste měli jasné, měřitelné cíle. 
Používáte sociální sítě ke zvýšení prodeje, průniku na nové trhy, 
zvýšení povědomí o značce, zákaznické podpoře nebo k tomu, 
abyste lidi naučili, jak váš produkt/službu používat? Ke komu se 
chcete dostat? To ovlivní výběr marketingových kanálu/ů. Kdo 
je váš průměrný kupující? Jaké kanály používá? Ujasněte si cíle a 
cílové publikum, abyste zjistili, kterým kanálům se musíte věnovat. 
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Nemusíte být všude: méně je u sociálních sítí více. Nerozmělněte svůj obsah tím, že si založíte účet úplně na 
všech. Buďte realističtí ohledně svých zdrojů a zvolte si ty kanály, na nichž budou s největší pravděpodobností 
vaši zákazníci. 

Nejde o vás: podle Social Media Today by pouze 20 % vašich příspěvků mělo propagovat vaši značku a 80 % 
by mělo mít jiný obsah. Lidé se nechtějí prodat a nikdo nemá rád člověka nebo značku, která mluví jen o sobě. 
Ujistěte se, že svými příspěvky dodáváte hodnotu a vytvářejte takový obsah, který bude vaše publikum bavit, 
inspirovat a vzdělávat.  

Naslouchejte a odpovídejte: jak jsme již uvedli výše, chcete-li být úspěšní na sociálních sítích, nemůžete jen 
protlačovat svůj obsah a nic víc. Tyto sítě se jmenují sociální a je pro to důvod. Sociální média jsou skvělou 
příležitostí ke sblížení se s vašimi zákazníky a vybudování kamarádského vztahu. Určitě odpovídejte na 
všechny komentáře a dotazy a ukažte svému publiku, že si jeho zapojení ceníte.  

Vizuální prvky, vizuální prvky, vizuální prvky: můžeme říci, že toto heslo začíná nahrazovat známý slogan 
pro výběr nemovitosti „Lokalita, lokalita, lokalita!“. Konzistentní obrazy vám pomohou vyprávět příběh vaší 
značky a zanechat dlouhotrvající efekt. Platforma Buffer ke správě sociálních médií oznámila, že tweety s 
fotografiemi jsou retweetovány o 150 % častěji než jejich protějšky pouze s textem. A příspěvky na Facebooku 
s fotografiemi vedou k 2,3krát většímu zapojení než ty bez nich. 

Pořiďte si sadu nástrojů: udělejte to pro sebe a využijte plánovacích nástrojů jako Later, Buffer a Hootsuite. 
Ušetří vám čas a pomohou vám zajistit, aby vaše příspěvky byly živě vysílané, právě když je online vaše 
publikum a může je tak vidět, ne když vy zrovna máte čas je zveřejňovat. 

Měřte, laďte, opakujte: znát cíl je pouze jedna část vašeho zápasu. I dobře definovaný cíl nemá moc  
velkou cenu, když nebudete měřit své úsilí a vědět, jak dobře se vám daří. Bezplatné nástroje analýzy, jako 
Facebook Insights, Twitter Analytics, Instagram Insights, Pinterest Analytics a LinkedIn Analytics vám 
pomohou sledovat, jak lidé reagují na vaše konkrétní příspěvky, abyste mohli postupně dolaďovat strategii. 
Vedle těchto analytických nástrojů zdarma existuje i řada placených nástrojů k analýze sociálních síti jako 
Hootsuite a Buffer.   

Akce, konference, veletrhy a networking  

Jakmile váš startup získá trakci, nepochybně vás budou bombardovat pozvánkami a žádostmi, abyste se 
zúčastnili nejrůznějších akcí. Fyzická přítomnost je skvělý nástroj marketingové strategie, ale také to zabírá 
čas a může to být velmi únavné, dobře si proto rozmyslete, kde trávit svůj čas, a dělejte to moudře. Na druhou 
stranu chodit na oborové akce, konference a veletrhy má výhody a je to fantastická šance k networkingu a 
k tomu, abyste se dostali na oči těm správným lidem. Být někde osobně, hovořit s lidmi a budovat vztahy je 
účinný způsob, jak dát o sobě vědět, a lidé si vás tak zapamatují. I tak si akce, kterých se zúčastníte, předem 
řádně prostudujte a získejte seznam účastníků, je-li k dispozici. Nebudete tam pak bezcílně bloumat, ale 
budete už mít představu o tom, s kým chcete mluvit. Někdy může být dobré působit jen jako pozorovatel a 
využít této zkušenosti jako cvičení k získávání informací.  

Díky účasti na veletrzích v rané fázi vašeho snažení můžete prostudovat konkurenci a lépe porozumět 
vašemu trhu. Na druhou stranu hrát aktivní roli, například vystavovat, může výborně posloužit ke zviditelnění 
profilu společnosti a setkání s novými zákazníky nebo partnery. Tyto akce se ale mohou změnit na drahé 
plýtvání časem, když se před účastí řádně nepřipravíte. Většina veletrhů nemá zrovna levnou cenovku a 
vyžadují minimálně dvoudenní přítomnost zaměstnanců – a to je bez přípravy, kterou je nutno udělat, 
aby byl váš stánek atraktivní. Výstavní akce, o kterých přemýšlíte, si důkladně promyslete a pohovořte si s 
vystavovateli z předchozích ročníků. Ujistěte se tak, že jste v pozici, kdy můžete zúročit potenciální příležitosti.
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Zde uvádíme některé příklady akcí  
(seznam není vyčerpávající):  

1. Anuga Food Fair, Německo (jednou za dva roky) 
http://www.anuga.com

2. ISM Kolín nad Rýnem, Německo (každoroční) 
http://www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php

3. Fruit Logistica, Německo (každoroční) 
https://www.fruitlogistica.com

4. Vitafoods Europe, Švýcarsko (každoroční) 
https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html

5. The International Food & Drink Event (ife), Velká 
Británie (bienále) 
https://www.ife.co.uk

6. Biofach Germany, Německo (každoroční) 
https://www.biofach.de/en

7. Global Forum for Food and Agriculture, Berlín, 
Německo, (každoroční) 
https://www.gffa-berlin.de/en/

8. Brau Beviale, Německo (každoroční) 
https://www.braubeviale.de/en

9. Natural & organic products Europe, Velká Británie 
https://www.naturalproducts.co.uk

10. Sustainable Foods Summit 
https://sustainablefoodssummit.com/europe/about/

11. Euro Food & Beverages Conference   
https://europe.foodtechconferences.org

12. The Food Bank Leadership Institute (FBLI), 
každoročně svolán sítí Global FoodBanking  
Network (každoroční) 
https://www.foodbanking.org/what-we-do/fbli/

13. Food Innovate Summit, Nizozemsko (každoroční) 
https://www.foodinnovateworld.com/programme-2019

14. Seed and Chips, Itálie (každoroční) 
https://www.seedsandchips.com/

15. Food Matters Live, Velká Británie (každoroční)  
https://www.foodmatterslive.com/

Úspěšné marketingové strategie – případová studie  

„Naše nejefektivnější marketingová iniciativa byl určitě program  
Ambasadoři, ve kterém nabídlo pomoc přes 25 tisíc lidí a promluvilo  

o společnosti OLIO ve svých místních komunitách. Vedle toho nás  
naši ambasadoři podpořili na sociálních sítích, lokálně rozdávali dopisy, 

plakáty a letáky. Zjistili jsme, že to skutečně nákladově efektivní a  
autentický způsob, jak růst.“  

– Tessa Stuart, spoluzakladatelka společnosti Olio

http://www.anuga.com/
http://www.ism-cologne.com/
https://www.fruitlogistica.com
https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html
https://www.ife.co.uk
https://www.biofach.de/en
https://www.gffa-berlin.de/en/
https://www.braubeviale.de/en
https://www.naturalproducts.co.uk
https://sustainablefoodssummit.com/europe/about/
https://europe.foodtechconferences.org
https://www.foodbanking.org/what-we-do/fbli/
https://www.foodinnovateworld.com/programme-2019
https://www.seedsandchips.com/milano
https://www.foodmatterslive.com/
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Jak obejít obry: jít přímo ke spotřebitelům 
O obchodování přímo se spotřebiteli si toho můžete najít hodně, jste-li podnik B2C. Nikdy to nebylo snazší 
než dnes, tak byste toho měli využít. Přesvědčit velké maloobchodníky a jiné zavedené potravinové podniky 
ke spolupráci je často složité a zdlouhavé, zatímco rozjet přímý obchod můžete velmi rychle. Nejenže vám to 
umožní mít kontrolu nad prodejem a cenami, budete také moci vybudovat komunitu věrných zákazníků, kteří 
budou připraveni ke koupi vašich produktů, až je nakonec dostanete do regálů.  

Doporučení podnikatelů o přímém obchodování a budování komunity  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Případová studie – Přímé obchodování: Ugly Drinks

Ugly Drinks je značka perlivých vod s příchutí bez cukru prodávaných ve Velké Británii a v USA. Ugly byla 
založena v roce 2016 a vybudovala si výraznou pozici na sociálních sítích. Úmyslně prosadila internetový 
prodej svých nápojů v plechovkách prostřednictvím vlastního obchodu na webu, na Amazonu a odběratelskou 
službou – skvělý způsob, jak si vytvořit pravidelné tržby a věrné zákazníky. V roce 2018, po úspěšném 
zavedení ve Velké Británii aplikovala společnost Ugly stejnou strategii k uvedení produktu na trh v USA. 

Rozdělení prodejního/marketingového trychtýře 
Při rozvoji marketingových strategiích musíte vědět, na jakou část prodejního trychtýře cílíte. Než si vaši 
potenciální zákazníci zvolí váš produkt nebo službu, projdou následujícími fázemi:  

• Povědomí: Člověk se seznámí s vaší společností, produktem 
nebo službou.. 

• Zájem: Začne se zajímat o produkt nebo službu natolik, že 
si zjistí víc (třeba kliknutím na odkaz, prohlédnutím vašeho 
webu, čtením online recenzí apod.).  

• Touha: Přejde od zájmu k tomu, že váš produkt nebo službu 
chce – vzniká zde emocionální vazba.  

• Akce: Rozhodne se jednat v důsledku své touhy a váš 
produkt nebo službu zakoupí. 

 
Popřemýšlejte o tom, jak zaangažujete potenciální zákazníky a 
posunete je trychtýřem směrem dolů.  

Povědomí: Kdo jsou vaši potenciální zákazníci? Kde tráví čas (například můžete je dostihnout na Twitteru, 
YouTube a/nebo Instagramu)? Jakmile budete znát odpovědi na tyto otázky, vyberte si vhodné platformy 
a nástroje, na něž se zaměříte, a přemýšlejte o svých sděleních. V této fázi je účelem to, aby se zákazníci 
seznámili s existencí vašich produktů a služeb.  

„Na naší dnešní situaci je úžasné to, že díky sociálním sítím a 
přímému plnění vůči spotřebitelům máme jako podnikatelé šanci 
se spojovat s lidmi přímo a rychle. Víte tedy, kdo kupuje vaše jídlo.“  
Bryan Freeman, ředitel Real Good Foods (zdroj). 

„Začali jsme ve správný čas. „Vyprávět příběh“ jsme začali rok a 
půl před zahájení prodeje. Vytvořili jsme si sami trh tak, že jsme 

pro tento plán sdíleli své zaujetí a zálibu. Když jsme produkt 
uvedli na trh, naše komunita již existovala.“  

– Chantal Engelen, spoluzakladatelka  
společnosti Kromkommer 

A

I

D

A

https://www.entrepreneur.com/article/322681?mc_cid=0afb276874&mc_eid=2be22d8f58
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Zájem: Jak u potenciálního zákazníka vyvolat dostatečný zájem, aby dál hledal? Jaký udělat obsah, abyste pro 
potenciální zákazníky vytvořili přidanou hodnotu? Jakou má mít tento obsah formu a kde má být zveřejněn 
(např. příspěvky v blogu na webových stránkách, videa na YouTube, příspěvky na Instagramu, hodnocení 
klientů atd.)?

Touha: Čím je váš produkt nebo služba lákavý pro potenciální zákazníky? Jak můžete začít budovat vztah a 
navázat emocionální vazbu? Můžete potenciálním klientům nabídnout nějakou hodnotu, jako třeba e-knihu, 
slevu, recept nebo nějaké tipy/rady? Popřípadě začít chatovat nebo aktivně odpovídat na sociálních sítích?

Akce: Co chcete, aby potenciální zákazník udělal? Co bude výzvou k jednání? Je to pro zákazníka  
srozumitelné a najde to snadno? Přemýšlejte, jak ve svých vybraných marketingových kanálech/platformách 
zákazníka nejlépe zapojit. Bude to například pomocí cílových stránek, příchozích telefonních hovorů nebo 
e-mailů? Nezapomeňte tento vztah neustále podporovat prostřednictvím nápomocných, hodnotných a 
konzistentních sdělení.  

 
Nástroje pro snadnější a levnější marketing

Spousta agentur a jednotlivců se vám pravděpodobně bude 
snažit prodávat různé služby pro lepší marketing vašeho 
produktu nebo služby. Některé stojí za to, jiné ne. Na internetu 
naleznete mnoho nástrojů, které vám mohou usnadnit život  
a udělat z vás zkušeného marketéra, aspoň v počátečních  
fázích vašeho podnikání. Zde máte pro začátek několik z nich,  
a pokud s něčím zápasíte, nezapomeňte se podívat na internet. 
Pravděpodobně tam bude nějaký bezplatný (nebo levný)  
nástroj, který se vám bude hodit.  

• Bitly: Platforma ke správě odkazů umožňující vám označit, sledovat a optimalizovat vaše odkazy, abyste 
z každého kontaktního bodu vytěžili co nejvíce.  

• Buffer: Naplánujte si zobrazování svých příspěvků. Buffer je platforma ke správě sociálních sítí, která vám 
umožní naplánovat si zobrazování příspěvků v sítích a zanalyzovat jejich výsledky.

• SurveyMonkey: Zeptejte se publika. SurveyMonkey je internetový nástroj k provádění průzkumů 
poskytující bezplatné dotazníky, které si můžete upravit na míru.

• Unsplash: Potřebujete fotografii? Zde najdete kvalitní obrázky s téměř jakoukoli tematikou a nemusíte za 
ně nic utrácet.

• Mailchimp: Váš nástroj k rozesílání marketingových e-mailů a budování databáze příjemců vašeho 
newsletteru.

• Google Analytics & Adwords: Data vládnou světu. Analytics používejte ke sledování návštěvníků vašeho 
webu a Adwords k vytvoření cílových online reklam s velmi nízkým rozpočtem. 

• Canva: Muset se spoléhat na designéra s každou maličkostí, kterou chcete zveřejnit, může být drahé. 
Proto vám Canva umožní stát se během chvilky designérem (v případě, že ještě nemáte žádné 
návrhářské dovednosti). Nabízí sady šablon a placený model vám umožní uploadovat nastavení pro svou 
značku, takže až budete chtít něco navrhnout, půjde to rychle a snadno. 

• Rapportive: Integrovaný nástroj pro e-mail, který vám ukáže, zda je e-mail spojen s profilem na LinkedIn; 
velmi užitečný při generování tzv. leadů (kontaktních informací na potenciální zákazníky) nebo při snaze 
uhodnout e-mailové adresy.

• Projekt Noun: Skvělá databáze ikon představujících různá podstatná jména. Mohou se hodit zvlášť 
dobře, když dáváte dohromady marketingovou prezentaci nebo přesvědčovací dokumenty. 

• Fiverr: Pro ty, kteří se s tím sami moří a chtějí získat pomoc od nezávislých profesionálů. Fivver je 
platforma, která sama sebe nazývá „Freelance služby pro lean podnikání“.   
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Obecné marketingové tipy  
• Získejte inspiraci od jiných značek a podnikatelů, ale nekopírujte je. Držte se svého stylu a 

vyznění a přijďte s vlastními nápady, které budou podporovat požadovanou image vaší značky 
a její cíle. Nenásledujte jen konkurenci a značky ve svém odvětví, buďte otevření a vyhledávejte 
inspiraci z nejrůznějších zdrojů. 

• Nezapomeňte, že moderní značky jsou rozmanité a inkluzivní. Buďte proto opatrní a 
nevytvářejte stereotypy – ať už na použitých fotografiích, nebo v jiných sděleních. A pamatujte, 
že zobrazením různých typů lidí a životních stylů ve vašich marketingových materiálech se 
ohromně zvýší atraktivita vašeho podnikání. Průzkum společnosti Accenture z roku 2018 zjistil, 
že spotřebitelé-mileniálové si o 70% pravděpodobněji zvolí značku, která u svých produktů, 
služeb, propagace a zkušeností s nakupováním v obchodech může prokázat inkluzi a diverzitu. 
A tento trend je ještě vyšší, soustředíte-li se na mladší cílové publikum.

• Nemyslete si, že k pokrokům potřebujete „velký prachy“. Zapůsobte a podělte se o svůj příběh! 
Na začátku dělejte vše podle možností sami – např. sociální sítě, blog, online prodej a přímou 
práci. To vám může poskytnout skvělé příležitosti vybudovat si značku, aniž byste museli utratit 
spoustu peněz. Tony Robbins k tomu řekl: „Nezastaví vás nedostatek zdrojů, ale nedostatek 
nápaditosti.“

• Ujistěte se, že máte jasné cíle u marketingových činností. Nemá cenu utrácet peníze 
za reklamy/marketing, když nemáte stanovený cíl. Čeho chcete jednotlivými aktivitami 
dosáhnout? Co chcete od potenciálního zákazníka (např. přihlásit se k odběru newsletteru, 
zveřejnit příspěvek/říci něco o vaší značce na jeho síti, zadat objednávku, zvýšit průměrnou 
útratu apod.)? Co bude výzvou k jednání?

Vliv měření a komunikace 
Jako udržitelný potravinářský podnik budete chtít jistě působit pozitivním dopadem  
na potravinový systém a sdílet naměřené výsledky s potenciálními zákazníky, investory 
a dalšími relevantními zájmovými skupinami. To, co měříte, by mělo být v zásadě spojeno 
s vaším posláním. Údaje byste měli sdílet a sdělovat jednoduše a jasně, aby jim snadno 
porozuměl i laik – někdo bez hlubokých znalostí vašeho byznysu nebo odvětví,  
v němž působíte.  

Rubies in the Rubble (doslova Rubíny z rumiště) – vyrábí omáčky kečupy a majonézy  
z ingrediencí, které by jinak šly do odpadu  

https://newsroom.accenture.com/news/millennials-likely-to-be-the-biggest-spenders-this-holiday-season-accenture-survey-reveals.htm
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Na úvodní stránce webu této firmy se zobrazí „kalkulačka“: Dnes jste nám pomohli zachránit... Ukazuje množství 
ovoce a zeleniny a také emisí CO2 v tunách, které se podařilo ušetřit. Firma tato čísla přibližuje pomocí 
ekvivalentů v najetých kilometrech. Každé číslo doprovází jednoduchá grafika. 

OddBox – doručuje „křivé“ a přebývající ovoce a zeleninu

Domovská stránka firmy ukazuje, kolik tun čerstvé produkce a emisí CO2 zachránila a kolik tun čerstvé 
produkce bylo darováno charitativním organizacím. Každé z těchto čísel navíc uvádí do souvislostí a dělá je 
hmatatelnější přepočtem na počet londýnských dvoupatrových autobusů u čerstvé produkce, na zpáteční lety 
Londýn – New York u emisí CO2 a na jídla pro bezdomovce u darované produkce.

BeyondMeat – vyrábí 100% rostlinné „masové“ výrobky jako burgery, párky  
a „kuřecí“ stripsy   

Jejich web srovnává spotřebu vody, půdy a energie a množství skleníkových plynů vyprodukované Beyond 
burgerem ve srovnání s hovězím hamburgerem (tzv. čtvrtlibrákem). Stránky ukazují jednotlivé burgery a 
používají jednoduché obrázky ke znázornění toho, že na výrobu Beyond burgeru je třeba o 99 % méně vody, o 
93 % méně půdy, o 46 % méně energie a vyprodukuje o 90 % méně skleníkových plynů. Na webu také najdete 
krátké vysvětlení ke studii, z níž vyplývají tato čísla a odkaz na ní. 
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ImpossibleFoods – vyrábí 100% rostlinné „masové“ výrobky napodobující chuť, vůni a 
masitost hovězího 

Web zobrazuje šťavnatou fotografii Impossible Burgeru a uvádí, že: „Jeden jediný Impossible Burger (namísto 
hovězího hamburgeru) ušetří: 7 m2 půdy, 1 z poloviny naplněnou vanu vody a emise z 29 najetých km“.

Čísla jsou doprovázena jasně barevnými, jednoduchými grafikami stromu, kapky vody a automobilu. 
Znázorněním dopadu jednoho Impossible Burgeru ve srovnání s hovězím hamburgerem tak firma podrobně 
specifikuje dopad vaší individuální volby, díky čemuž je velmi hmatatelný dosah spotřebitelského chování

Winnow Solutions – vyvíjí digitální nástroje pro šéfkuchaře k řízení udržitelnějších a 
ziskových kuchyní tak, že se odpad z jídla snižuje na polovinu 

Webové stránky uvádějí úžasná čísla (prosinec 2018): celkové peněžité úspory díky technologiím Winnow 
(25 milionů), celkový počet ušetřených jídel (18 322 500), ušetřené tuny CO2 (35 249) a počet zemí, kde se 
Winnow používá (39). Každé číslo doprovází malá grafika. 
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Všechny tyto značky mají společné jedno: k prokázání svého 
dopadu nepoužívají složitý žargon, kterému lidé nerozumí, ani 
sáhodlouhá vysvětlování. Rozhodly se zobrazit několik klíčových 
čísel, která umožňují udělat si představu o jejich pozitivním 
vlivu. A navíc používají velmi jednoduché obrázky namísto 
fotografií jídla kazícího se na skládkách nebo zničené půdy a 
krajiny. Zaměřují se na pozitiva, což je dobrý nápad, protože 
kázání a obviňování téměř nikdy nefunguje. Místo toho, aby se 
spotřebitelům spílalo, je lepší v nich vyvolat hrdost pramenící z 
jejich jednání a nákupních rozhodnutí. 

 

Shrnutí kapitoly 7  
Hlavní ponaučení   
 

• Vybudovat značku je pro většinu podniků klíčové, ať už stojí tváří v tvář spotřebitelům, či 
nikoli. Odráží to, za čím si stojíte. Definovat své poslání, vizi a hodnoty hned ze začátku 
vám pomůže při postupném rozvoji vaší značky. Vedle toho, že porozumíte svým 
zákazníkům, vám to usnadní stanovit pozici vaší značky vůči konkurenci (positioning), její 
hlas a osobnost 
 
Chvilka na zamyšlení:  Jakých pět slov vystihuje podstatu vaší značky? Co je jádrem vaší 
značky a jaké máte hodnoty? Jaké si chcete vybudovat renomé a koho chcete se svým 
obsahem oslovit? Jak do svého plánu začleníte již ze začátku diverzitu? Jaké komunikační 
styly se nehodí pro image značky, kterou chcete vytvořit? Čím NECHCETE být? Jaký je váš 
cílový trh a jak se odlišíte od konkurence? Co trápí vaše zákazníky a jaké mají priority? Jaký 
problém pro ně svým produktem nebo službou řešíte?

• Mít solidní marketingovou strategii je důležité, protože zákazníci potřebují váš produkt/
službu znát, aby si je koupili. Existuje spousta způsobů, jak předat vaše sdělení. Aby to bylo 
efektivní, musíte znát své zákazníky, vědět, na které kanály reagují (osobní doporučení, 
sociální sítě, billboardy atd.), a znát také typy sdělení, u nichž se zapojují.

• Marketing a prodej jsou neodmyslitelně spojené, vaši marketingovou strategii byste měli 
rozvíjet společně s vašimi plány prodeje, aby byla součástí prodejního trychtýře a přinášela 
vám aktivní zákazníky.  
 
Chvilka na zamyšlení: Čeho chcete dosáhnout u jednotlivých marketingových činností? 
Co chcete od potenciálního zákazníka (např. přihlásit se k odběru newsletteru, zveřejnit 
příspěvek/říci něco o vaší značce na jeho síti, zadat objednávku, zvýšit průměrnou útratu 
apod.)? Co bude výzvou k jednání?

• Měření dopadu vašeho podniku a informování o něm může být jedinečný způsob, jak 
zapojit vaše cílové publikum. Sdělení musí být jednoduchá, aby jim lidé rozuměli, a musí 
popravdě odrážet výhody/dopad vašeho podnikání. 
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A nyní buďte aktivní!
1. Vytvořte prohlášení o poslání, definujte svou vizi a hodnoty 

Prohlášení o poslání můžete začít slovy: „Jsme tu proto,…“.

2. Vyplňte schéma klíče značky (klíč Unileveru).  
Projděte si ho a stanovte v tomto rámci devět kroků.

Další zdroje  
 
Následující články vám pomohou získat jasnou představu o vaší vizi,  
poslání a hodnotách: 
 
Dejte své značce duši: proč na vizi, poslání a hodnotách záleží 
https://www.goalcast.com/2017/04/18/give-brand-why-soul-vision-mission-values-matter/

Jak pro svou značku napsat prohlášení o vizi a poslání 
https://www.dummies.com/business/marketing/branding/how-to-write-vision-and-mission-statements-
for-your-brand/

Potřebujete-li pomoci s vytvořením identity značky a se správným usazením jejího 
hlasu, přečtěte si následující články:

Tři podnětná brandingová cvičení, která vám pomohou definovat váš podnik 
https://www.forbes.com/sites/yec/2017/08/24/three-thought-provoking-branding-exercises-to-help-
define-your-business/?sh=11dc256a2cfb

Najděte si správný hlas značky pomocí 5 brainstormingových cvičení 
https://contently.com/2018/09/18/brand-voice-brainstorming-exercises/

Tvorba identity značky: 20 důležitých dotazů 
https://www.lean-labs.com/blog/creating-a-brand-identity-20-questions-to-consider

Více o positioningu značky se dozvíte z těchto skvělých článků:

Jak vytvořit solidní pozici značky na vašem trhu 
https://cultbranding.com/ceo/create-strong-brand-positioning-strategy/

4 populární příklady strategických typů positioningu značky 
https://www.impactplus.com/blog/brand-positioning-strategy

Model klíče pro značku 
https://becausebranding.wordpress.com/2016/02/12/position-your-brand-using-the-brandy-model/

Následující zdroje vám mohou pomoci správně zvládnout marketingovou strategii, ať 
už s velkým rozpočtem, nebo bez něj:

Žádná strategie, žádní zákazníci: Jak vybudovat ziskovou marketingovou strategii 
https://foundr.com/marketing-strategy

https://www.goalcast.com/2017/04/18/give-brand-why-soul-vision-mission-values-matter/
https://www.dummies.com/business/marketing/branding/how-to-write-vision-and-mission-statements-for-your-brand/
https://www.dummies.com/business/marketing/branding/how-to-write-vision-and-mission-statements-for-your-brand/
https://www.forbes.com/sites/yec/2017/08/24/three-thought-provoking-branding-exercises-to-help-define-your-business/?sh=11dc256a2cfb
https://www.forbes.com/sites/yec/2017/08/24/three-thought-provoking-branding-exercises-to-help-define-your-business/?sh=11dc256a2cfb
https://contently.com/2018/09/18/brand-voice-brainstorming-exercises/
https://www.lean-labs.com/blog/creating-a-brand-identity-20-questions-to-consider
https://cultbranding.com/ceo/create-strong-brand-positioning-strategy/
https://www.impactplus.com/blog/brand-positioning-strategy
https://becausebranding.wordpress.com/2016/02/12/position-your-brand-using-the-brandy-model/
https://foundr.com/marketing-strategy
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Vytvořte si marketingovou strategii 
https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/create-your-marketing-strategy/

Vysvětlení marketingového mixu 4P a 7P 
https://marketingmix.co.uk/

Pět zásadních marketingových strategií pro každý startup 
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/05/30/five-essential-marketing-strategies-for-
any-startup/?sh=2d45a15a5795

Základní průvodce online marketingem pro váš startup bez velkého rozpočtu 
https://kickofflabs.com/blog/guide-to-startup-marketing-without-a-big-budget/

Marketingový plán pro jednočlenné startupy 
https://marketinginsidergroup.com/strategy/the-one-person-marketing-plan-for-startups/

20 neobvyklých marketingových strategií, které nastartují váš začínající podnik 
https://neilpatel.com/blog/startup-marketing-strategies/

Určitě se vám vyplatí ponořit se do světa marketingového guru a autora bestsellerů Setha Godina: 
https://www.sethgodin.com/

https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/create-your-marketing-strategy/
https://marketingmix.co.uk/
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/05/30/five-essential-marketing-strategies-for-
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/05/30/five-essential-marketing-strategies-for-
https://kickofflabs.com/blog/guide-to-startup-marketing-without-a-big-budget/
https://marketinginsidergroup.com/strategy/the-one-person-marketing-plan-for-startups/
https://neilpatel.com/blog/startup-marketing-strategies/
https://www.sethgodin.com/
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Jak vybudovat tým
1. Budování týmu  
2. Váš širší startupový tým  
3. Firemní kultura

Kapitola 8 

„To, co v začátcích startupu vždycky vyniká, je tým”    
  – David Pakman, partner ve společnosti Venrock
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Kapitola 8 

Lidé, které si přivedete, se na úspěchu startupu podílejí největší měrou. Vytvoření toho správného týmu hraje 
obrovskou roli v tom, jak se bude vaší firmě dařit, od zaměstnanců až po podpůrnou síť kontaktů, kterou si 
kolem sebe vytvoříte. V teto kapitole se podíváme na postupy přijímání zaměstnanců, jak si udržet vynikající 
lidi, zda přijmout poradce a jak vytvořit poutavou firemní kulturu.   
 
 

Budování týmu

 
 
 
 

Najmout první členy týmu je velmi vzrušující krok, ale i náročný úkol. Najít ty správné lidi, 
co se týče dovedností, zkušeností a osobnostních charakteristik, není vždy jednoduché. Jak 
máte po několika krátkých schůzkách a rozhovorech vědět, zda se dotyčný hodí do týmu? V 
tomto procesu je hodně v sázce: přijetí té správné osoby může mít neuvěřitelný vliv na vaše 
podnikání co do produktivity a týmové morálky, zatímco když najmete někoho nevhodného, 
může to mít přesně opačný účinek. Ve srovnání s většími podniky je vliv jedné osoby na 
výkon podniku ve velmi malém týmu obrovský. Je tudíž dobré si nábor pečlivě promyslet. 

 
Proč je diverzita klíčová  
Diverzita je ve všech svých formách ohledně poslání podniku zásadní pro jeho současný i budoucí finanční 
výkon. Měla by být klíčovým prvkem k vybudování co nejrobustnější a nejinovativnější společnosti.  

• Podle studie McKinsey´s Diversity Dividend mají společnosti s diverzitou o 15 procent větší šanci předčit 
takové podniky, které nemají různé genderové zastoupení.

• U etnické diverzity mají podniky s vysokou diverzitou o 35 procent vyšší šanci dosáhnout lepších 
finančních výsledků ve srovnání s méně rozmanitými společnostmi (zdroj). 

Přijímat uchazeče různých pohlaví a z různých menšin může být – zejména v některých sektorech – 
obtížnější. Přemýšlejte kreativně o tom, kde nalézt talentované lidi. Mohou existovat oborové sítě, které 
můžete kontaktovat, nebo vám mohou pomoci vedoucí z různých zázemí obrátit se na osoby, o nichž se 
domnívají, že by byly vhodní uchazeči. 

Můžete je nalézt i tak, že se budete dívat po lidech, kteří mají méně tradičních signálních znaků úspěchu, 
k nimž patří například absolvování elitní univerzity nebo práce v určitých společnostech, ale kteří prokazují 
kvality a dovednosti, které hledáte. Lze tak získat skutečně kvalitní uchazeče s elánem, odolností a tvořivostí, 
kteří vašemu podniku přinesou ohromné výhody.

Opatrně s jazykem, který používáte při psaní popisů pracovních pozic. Má totiž velký vliv na to, jaký typ 
talentovaných lidí můžete do firmy přilákat. Často citovaná interní zpráva společnosti Hewlett Packard 
zjistila, že muži se ucházejí o pracovní místa, když splňují pouhých 60 procent uvedených kritérií, zatímco 
ženy se hlásí, pouze když splňují 100 procent (zdroj). Slova, která volíte v inzerátech, mají tedy ohromný vliv 
na ty, kteří si chtějí podat žádost podle toho, jak se cítí kvalifikovaní. Podívejte se na Textio – je to v podstatě 
kontrola pravopisu pro genderové předsudky a pomáhá firmám s inkluzivnějšími pracovními inzeráty.

A nezapomeňte, že existuje spousta druhů diverzity, která není vidět, a přesto znemožňuje přístup – jde 
například o společensko-ekonomickou úroveň, vzdělání, rodinné podmínky, hendikepy, sexuální preference, 
vyjádření pohlaví nebo identity, politické smýšlení, náboženské vyznání a neurodiverzitu. 

„Jako zakladatel společnosti musíte být kouč, ne zadák. 
Identifikujete ty nejlepší hráče v jejich nejlepších pozicích za cenu, 
kterou si můžete dovolit.“  
Daniel Epstein, ředitel a zakladatel Unreasonable

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters
https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified
https://textio.com/
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Zjištění nedostatků v týmu 
Prvním krokem k vybudování týmu je zjistit momentální nedostatky a jaké pozice je třeba zaplnit. Pro vás 
nebo zakladatele bude užitečné, když si najdete čas a vyhodnotíte své silné stránky a preference a zeširoka 
i potřeby podniku. Poté budete schopni identifikovat nedostatky, které má smysl zaplnit, a kdy na zjištěná 
místa najmout pracovníky. Přijmout někoho na rozvoj podniku, když se ještě nacházíte v rané fázi vývoje 
produktu a nemáte co prodávat, nedává smysl. Na začátku máte jen omezené prostředky, a tak pečlivě 
zvažte, koho přijmout, aby to mělo co největší dopad v danou dobu. 

Co se týče toho, kdy přijímat pracovníky, dramaticky se to liší startup od startupu. Závisí to na rychlosti růstu, 
vašich osobních schopnostech a zdrojích k náboru zaměstnanců. Ze začátku budete pravděpodobně vědět, 
kdy je na to ten pravý čas. Po úvodní fázi a prvním kole financování byste měli zapřemýšlet o časové přímce 
přijímání zaměstnanců spolu s ostatním podnikovým plánováním. Je dobré stanovit, co budou najatí lidé dělat, 
když začnou, za 6 měsíců, za rok a tak dále. Důvodem k tomu je zajistit si chytré využívání zdrojů a přijímat 
lidi, kteří budou umět růst společně s firmou. 

Potřeby vašeho byznysu budou pohánět požadavky na váš personál. Například společnost vyvíjející novou 
řadu přídavných látek do potravin bude mít pravděpodobně tým tíhnoucí k výzkumu a vývoji. Farmář bude 
mít v rozpisu zaměstnání spíše nádeníky. A značka potravin, která outsourcuje výrobu, bude nejspíš přijímat 
nejprve prodejce a marketéry. 

Mărturii ale antreprenorilor despre aducerea talentului potrivit 

 

 
 
 
 
 
Z toho plyne velké ponaučení – nebýt příliš hrdý a znát své silné a slabé stránky. Zakladatelé startupů 
nejsou vždy nejlépe situováni k řízení podniku v pozdější fázi. Přiznejte si, kdy máte ty správné dovednosti a 
zkušenosti a kdy potřebujete pomoc druhých. 

Jak přilákat talentované lidi   
Abyste do své společnosti přilákali ty správné lidi, musíte 
pracovní místo inzerovat. Mnoha lidem – zvlášť těm, co 
odcházejí z velkých zavedených firem – to nic neříká, vždyť 
pracovat pro startup je vysoce rizikové. Proto způsob, jakým 
budete pozici inzerovat a kde, je pro přilákání určitého typu 
lidí zásadní. Popis práce stejně jako jakékoli vámi zveřejněné 
oznámení odráží to, jaký váš podnik je, a vaši značku. Použijte 
tedy nadšený, angažovaný tón v souladu s hlasem vaší značky a 
nechte ho vyznít pravdivě, podle toho, jací jsou její zakladatelé. 
Nezapomeňte se podělit o vizi společnosti a zmínit její hodnoty. 
To by mělo pomoci přilákat takové lidi, kteří se identifikují 
s obojím, a zvýšit šance, že pro svůj tým najdete někoho 
vhodného, který dobře „zapadne“ do firemní kultury. Popis 
pracovní pozice se obvykle skládá z následujících oddílů, ale 
buďte klidně kreativní, jen uveďte všechny informace:  

• O společnosti: zde jasně vysvětlíte, co děláte, vaše poslání a vizi a načrtnete typ firemní kultury, o který 
se snažíte. 

• Popis pracovní pozice:  zde byste měli vysvětlit, co bude náplní této pracovní role. Ve světě startupů se 
pracovní úkoly neustále vyvíjejí, může být proto lepší zaměřit se spíš na cíle, než striktně na pracovní 
úkoly, které bude nový zaměstnanec vykonávat

„Náš tým se rozrostl na 7 lidí. Rozhodující bylo, že jsem do firmy přilákala Laurence Kaysona, 
lídra ze sektoru chytrých obalů, aby přišel vést Mimicu jako ředitel společnosti a přinesl s sebou 
své poznatky a kontakty z potravinářství. Díky tomu firma přilákala investice v hodnotě téměř 
1 milionu liber a získala pilotní obchodní příležitost v mléčném a masném průmyslu. Laurence 
pracuje v potravinářském průmyslu už strašně dlouho, a tak ví, jak se vypořádat s různými 
požadavky a osobnostmi. A co je navíc důležité – už si prošel všemi chybami, takže my jsme je už 
nemuseli opakovat!“  
– Solveiga, zakladatelka Mimica Touch
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• Co hledáte: tuto část je lepší rozdělit na nezbytné požadavky a vaše přání. Startupy potřebují  
univerzální lidi, najít někoho se správným postojem, vhodného do firemní kultury je často důležitější 
než přesně odpovídající dovednosti a zkušenosti. Určitě nebudete chtít nikoho odradit, pokud přesně 
nesplňuje vaše požadavky. 

• Benefity/odměny: detaily si nechte na osobní pohovor, zde byste měli uvést, co nabízíte (plat, podíl  
ve firmě, jiné výhody).  

Kde pracovní pozici inzerovat? Prvním místem jsou vaše vlastní sítě. Podělte se o ni na vašich podnikových a 
osobních sociálních sítích. Pokud na webu nemáte blog, použijte www.medium.com a budete ji moci snadno 
sdílet napříč různými platformami. Existuje také spousta webových stránek vyhrazených pro začínající 
podniky. 

Také byste měli lidi aktivně vyhledávat a nečekat, až přijdou za vámi. Skvělým prostředkem je LinkedIn, 
protože na něm můžete vyhledávat podle pracovních pozic a různých společností. A vždy můžete být v režimu 
„Přijímáme“. Vytvořením silné sítě kontaktů můžete přijít na lidi, kteří by pro váš byznys mohli být skvělí, 
možná ne hned ze začátku, ale v pozdější fázi. 

Rozhovory 
Čas je jedním z vašich nejcennějších zdrojů, takže než si pozvete 
někoho na interview, ujistěte se, že jste si řádně prověřili jeho 
žádost. To zahrnuje důkladně zvážit životopis, prohlédnout si jejich 
přítomnost na internetu (podívejte se na jejich sociální sítě, profily na 
LinkedIn) a co sdělují ve svém motivačním dopise/e-mailu. Snažte se 
vycítit, zda by se do firmy dobře hodili a zda by uspěli v inzerované 
roli na základě svých dovedností, zkušeností a potenciálu. Od 
potenciálních uchazečů budete také asi chtít, aby vypracovali nějaký 
úkol, než je pozvete na pohovor. Když například najímáte někoho do 
marketingu, můžete je požádat o napsání blogu, jednostránkového 
souhrnu marketingové strategie nebo auditu vašich současných 
marketingových aktivit. Když někdo neuspěje, ať už před, nebo 
po interview, odpovězte jim co nejdříve. Zabere vám to čas, ale 
je to součást budování dobrého jména firmy. Nikdy nevíte, koho 
tento člověk zná, nebo zda by se nehodil pro jinou funkci ve vašem 
podniku v budoucnosti. 

Na rozhovor je lepší se připravit a nenechat to na neformální konverzaci. Sice to láká k nestrukturovanému 
přístupu v celém procesu, ale přijímání zaměstnanců byste měli brát vážně. Uděláte-li to řádně, zvyšujete 
tím šance na úspěch při náboru. Rozhovory můžete dělat rovnou osobně, nebo ze začátku po telefonu, 
k ušetření času. Při přípravě dotazů se pečlivě zamyslete nad tím, co vlastně od rozhovoru čekáte. Z 
velké části by to mělo být o tom, zda se dotyčný hodí do vaší firemní kultury, protože to je velmi důležité 
pro silný startupový tým. Měli byste být schopni odhadnout jejich schopnosti a dovednosti z životopisu, 
předchozích zkušeností a vypracovaného úkolu. Můžete se jich ptát na konkrétní věci vztahující se k vašim 
podnikovým hodnotám a získat tak představu, jak na ně pohlížejí. O člověku také můžete hodně soudit 
podle toho, jak hovoří o jiných firmách, pro něž pracoval, a o zrealizovaných projektech. Jsou vůči svým 
zkušenostem z minulosti negativní? Nebo jsou schopni konstruktivní/pozitivní kritiky? Používají často „já“ 
místo „my“? Dobrý lakmusovým testem bývá zeptat se sami sebe, zda byste vedle této osoby chtěli sedět 
při večeři. Cítíte-li podvědomě, že ne, pravděpodobně se do týmu nehodí.

Nejste si jistí, jaké otázky pokládat? Inspiraci můžete získat zde a zde. 

Nejlepší tipy podnikatelů na přijímání zaměstnanců  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Pracujeme pouze s mladými a relativně nezkušenými lidmi. Vždy dáváme 
přednost přístupu před dovednostmi. Pracují usilovně, dělají to ze srdce a 
plně se ztotožňují s naším posláním. Ale dejte si práci i s malým týmem. 
Potřebujete v něm různé druhy lidí a spolupráce není vždy automatická. 
Musíte do toho investovat.“  
– Chantal Engelen, spoluzakladatelka společnosti Kromkommer  

https://medium.com/
https://www.startups.com/library/expert-advice/startup-interview-questions-to-ask
https://growtheverywhere.com/hiring-2/150-sample-interview-questions-for-every-startup/
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Odměny   
Přitáhnout a udržet si talentované lidi bude ve velké míře záviset na tom, jak je budete odměňovat. Když je 
finančních prostředků nedostatek, existují i jiné způsoby, jak to udělat. Lidé nastupující do začínajících podniků 
to často dělají proto, že mají i jiné než finanční ambice. Je však důležité nezapomínat, že vaši zaměstnanci 
budou pravděpodobně placeni méně než u zavedených podniků nebo budou mít snížený plat, najděte tedy 
jiné způsoby, aby jim to stálo za to. 

Určitým zaměstnancům můžete dát podíl ve firmě. Budete k tomu potřebovat právní pomoc, abyste zajistili 
řádný postup – vlastní kapitál firmy (equity) udělte zaměstnancům až za určitou dobu. Brání jim to v tom, aby 
firmu opustili třeba po třech měsících s podílem, a přitom ještě nepřispěli k jejímu růstu. Je to v podstatě slib, 
že dostanou podíl, pokud zůstanou u firmy po určitou dobu. Existuje mnoho způsobů jak toto strukturovat. 
Podíl na společnosti může být například získáván 2 roky, kdy za každých 6 měsíců práce se obdrží 25 %. Nebo 
můžete předání podílu spojit s určitými milníky. Jiné výhody k motivaci zaměstnanců se mohou vztahovat 
k odpovědnosti a samostatnosti v pracovním místě, pružné pracovní době, neomezené dovolené, obědům 
zdarma, placenému cestování… možností je nepřeberně.

Nástup a zaškolení 
Jakmile jste pro podnik našli a přijali někoho skvělého, je důležité věnovat čas tomu, aby byl úspěšný, jakmile 
se zapojí do týmu. Zde nabízíme několik návrhů, jak to udělat:  

• Udělejte ty nudné věci:  utřiďte papírování jako smlouvu a výplatní pásku. Vyřešte logistiku jako stůl, 
počítač, kancelářské potřeby. Na samém začátku můžete s členy svého týmu pracovat ve veřejných 
prostorách, přesto je důležité promyslet jejich fyzické pracoviště. Vytvořte e-mailovou adresu a přístup ke 
všem nástrojům online, které používáte. 

• Než dotyčný nastoupí první den do práce, naplánujte a stanovte cíle na první měsíc, dva nebo tři 
Nemusíte přesně vypisovat, co bude nový pracovník dělat, zvlášť když přijímáte někoho s dovednostmi a 
znalostmi, které vy sami nemáte, ale měli byste mít představu, co od něho požadujete. 

• Na první den zorganizujte schůzku ve dvou (a poté i pravidelně)  k prodiskutování osobních  
cílů, projděte krátkodobé a dlouhodobé cíle firmy a snažte se, aby získal zájem na úspěchu firmy.  
Máte-li podnikové zásady nebo dokončený obchodní plán, podělte se o ně, aby nový zaměstnanec 
plně pochopil váš byznys. Může být dobré zorganizovat týmový oběd nebo nějakou neformálnější 
teambuildingovou akci.

„Přijímejte lidi angažované a plné vášně (jako v manželství).“  
– John, spoluzakladatel Own Greens

„My se při náboru díváme nejdřív na poslání. Jsme 
firma, která stojí na velkém a odvážném poslání. To 
bude vyžadovat spoustu práce a nadšení. Proto je 
naším prvním filtrem právě poslání. Protože ani ten 
nejvýkonnější člověk, pokud nevěří v to, co firma dělá, 
nepřekoná náročné chvíle plné nejistoty, nebo když to 
nejde podle plánu. Když lidi pohání poslání stejně jako 
nás, zakladatele, zvládnou i nezdary. .” 
– Saasha Celestial-One, spoluzakladatelka  
společnosti Olio  

„Není nic nebezpečnějšího než sebejistí, ale nekompetentní lidé a nic 
není tak neproduktivní jako nemotivované hvězdy. Dovednosti jsou 

stejně důležité jako přístup a motivace je palivo pro všechno. Přijímání 
lidí je základ, to je krutá pravda. Zabírá čas, úsilí, zdroje a chce to štěstí.“  

– Stefan Meyer, technický ředitel firmy Ambrosus
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Propouštění 
V určité chvíli dojde nevyhnutelně na propuštění některého člena 
týmu. Dochází k tomu v pozdějších fázích, jimž se tento průvodce 
nevěnuje, ale pohovořit o tom je podle nás užitečné i tak. Někoho 
vyhodit není lehké. Vlastně to může být jedna z nejtěžších věcí, 
kterou jako manažer budete muset udělat, zejména pokud jste si 
s dotyčným vybudovali silný vztah (což je pravděpodobné, protože 
týmy startupů jsou malé). Podle přísloví o startupech: „Přijímej 
pomalu, propouštěj rychle“. Pokud přemýšlíte o tom, že někoho 
vyhodíte, pravděpodobně to znamená, že byste to měli udělat 
spíš dříve než později. Ovlivní to vaši interakci s tímto člověkem a 
nakonec i atmosféru v kanceláři. Je také důležité nezapomenout, 
že startupové týmy se potřebují upravovat podle toho, jak roste 
podnik: lidé vhodní do prvních stádií nemusí být nutně vhodní v 
pozdějším období. Když v tom budete upřímní a transparentní, 
pomůže vám to řídit tým a nemusí to vycházet negativně. Lidé se 
často chtějí posunout a začít se věnovat novým věcem, když přijde 
ten správný čas. Budou vědět, že poslání firmy dobře posloužili v 
době, kdy v ní pracovali. Ať už se do firmy nehodí, nebo nepřinášejí 
požadované výsledky, propouštějte je slušně.   

Právní záležitosti   
Nábor zaměstnanců bude podléhat zaměstnaneckým zákonů vaší země. Budete podléhat takovým 
zákonným předpisům jako například poskytování bezpečného pracoviště, placení sociálního a zdravotního 
pojištění, minimální mzdy, příspěvků na penzi atd. Tyto požadavky se v jednotlivých zemích značně liší, 
nejlepší je tedy si je prostudovat. Každá fáze procesu přijímání zaměstnanců podléhá nějaké regulaci – od 
rozhovoru (kdy musíte zajistit, že nikoho nediskriminujete, dále při nabídce) až po propuštění, je-li nezbytné. 
Pomohou vám s tím právní rady a nástroje uvedené v kapitole o právních záležitostech.  

 

Váš širší startupový tým
Kromě zaměstnanců je kolem vás spousta dalších lidí, 
kteří se budou zapojovat do úspěchu vašeho startupu. 
Mentoři, poradci, členové správní rady, nevýkonní 
ředitelé atd. Kdo jsou tito lidé a jakou mohou hrát roli? 

Mentoři a poradci  
Na začátku vaší cesty je dobré se rozhodnout, zda si najdete mentory nebo poradce, kteří vás povedou. 
Nejjednodušší je oslovit ty, kteří podle vás mají relevantní zkušenosti a znalosti a mohou vám poskytnout 
užitečné informace. Děláte-li něco neuvěřitelně inovativního, najděte si někoho se zkušenostmi přímo s 
budováním podobného byznysu. Ponaučit se ale můžete ve všech oblastech života, tak přemýšlejte i mimo 
zaběhnuté vzorce. Je možné, že někdo, kdo založil módní firmu, má zajímavé informace k tomu, jak začít se 
značkou potravin. Nepodceňujte to, ptejte se lidí a požadujte schůzky, abyste si mohli popovídat – lidé velmi 
rádi pomáhají podnikatelům, zvláště těm s určitým posláním. K mentorům a poradcům se také dostanete 
přes akcelerátory a inkubátory, do nichž se zapíšete. Většina těchto programů má k dispozici síť lidí ochotných 
pomoci. Mohou to být mentoři v obecném podnikání, kteří vám poradí s mnoha různými tématy, nebo 
specifičtí mentoři, kteří například pomáhají s vytvářením finančních modelů. S tím, jak budete růst, se z vašich 
investorů pravděpodobně stanou poradci, někteří aktivnější než jiní. Je užitečné vzít v úvahu, jak kdo z nich 
může firmě pomoci a zda existují konkrétní oblasti, v nichž vás mohou dál vést. Můžete mít například jednoho 
poradce pro marketingovou strategii, druhého pro logistiku a třetího pro řízení dodavatelů. 

Členové správní rady, ředitelé a nevýkonní ředitelé 
Při zakládání firmy vytvoříte správní radu. Ze začátku do ní budete patřit pouze vy (zakladatelé), ale s 
příchodem investorů k rozšíření vašeho podniku se rozroste i vaše správní rada. Vybrat si do ní ty správné lidi 
je stejné, jako zvolit si ty správné investory. Najděte si lidi, kteří vám mohou rozšířit obzor – čím větší diverzita 
ve vašem celkovém týmu, tím lépe. Zvolte si takové členy rady, kteří si cenní vašeho poslání. Mohou vám 
zpřístupnit své kontakty nebo poskytnou odborné znalosti tam, kde vašemu týmu aktuálně chybí? Využijte 
zasedání správní rady ke strategickému plánování místo toho, abyste jejím členům jen četli novinky  
a odpovídali na dotazy. 

https://unreasonablegroup.com/articles/how-to-fire-someone-with-grace/
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Nejlepší tip k využití zasedání správní rady

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firemní kultura
Pokud jste pracovali u různých společností, zažili jste odlišné firemní kultury. Některé 
mohou být velmi uvolněné, jiné striktní a založené na hierarchii. Entrepreneur.com definuje 
firemní kulturu jako „směs hodnot, kréd, tabu, symbolů, rituálů a mýtů, které si za čas vytvoří 
každá firma. To, jak je firemní kultura důležitá, snadno přehlédnete, když máte na mysli tisíc 
jiných věcí. Typ kultury, který vytvoříte (úmyslně, či nikoli) v počátcích, však nevyhnutelně 
ovlivní vaši firemní kulturu do budoucna. A tak možná stojí za to, o tom znovu popřemýšlet. 
Navíc typ kultury, který vytvoříte, bude silně ovlivňovat dynamiku týmu a to, jaké bude 
podávat výkony. Kultura vychází vždy od zakladatelů, zvlášť u startupů, tak se považujte za 
kulturního architekta.  

Jaký typ kultury chcete vytvořit? Jaké chcete mít před sebou pracovní dny a jak chcete, aby tým 
spolupracoval? Ať už si zvolíte jakýkoli styl vedení, vysvětlete ho a podělte se o něj se svým týmem. Když 
vytvoříte neúprosnou kulturu, v níž nebude existovat rovnováha mezi prací a osobním životem, brzy budete 
mít vystresovaný tým blížící se vyhoření. Když však vytvoříte kulturu spolupráce, v níž je osobní život stejně 
důležitý jako usilovná práce, pravděpodobně si vybudujete velmi motivovaný a oddaný tým.

Jak záměrně vytvářet firemní kulturu?   
Na založení podniku s posláním je skvělé to, že máte ambice, 
které jdou za finanční zisk a pomáhají vám vytvořit vaši kulturu. 
V kapitole o brandingu jsme probrali vaše podnikové hodnoty. 
Abyste mohli firemní kulturu tvořit záměrně, musíte zjistit, jak se 
tyto hodnoty budou objevovat v čase a prostoru. Když řeknete, že 
transparentnost je jednou z vašich základních hodnot, je v pořádku, 
ale co to znamená v každodenní práci? Jak tuto transparentnost 
vyjádříte u svých zaměstnanců, investorů a zákazníků? Je-li jednou 
z vašich hodnot rovnováha mezi osobním životem a prací, jak to 
přetavíte do každodenní reality? Necháte své zaměstnance, aby si 
sami řídili pracovní dobu, pokud řádně přinášejí výsledky? Projděte 
si své hodnoty a zjistěte, co pro vaši firmu znamenají, pomůže vám 
to kormidlovat firemní kulturu určitým směrem. Až to budete mít, 
můžete se rozhodnout pro „audit“ u svého týmu v pravidelných 
intervalech (jednou za rok, jednou za půl roku). Může probíhat 
formou diskuzí nebo anonymních průzkumů. Nezapomeňte však, 
že kultura se vyvíjí, musí být tedy spolu s hodnotami revidována s 
postupným růstem vašeho podniku.  

„Zasedání vaší správní rady není o dvouhodinovém 
reportování výsledků jejím členům. Měli byste jim 
předložit dokument se standardními metrikami, aby mohli 
sledovat pokroky firmy. A potom byste se měli zaměřit na 
strategické dotazy, na něž potřebujete odpovědi, a během 
schůze je rozebírat.“  
– Marc Zornes, spoluzakladatel Winnow Solutions
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Pohled podnikatele na to, co je důležitější – firemní kultura nebo strategie?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové řízení týmu 
Způsob, jakým řídíte svůj tým, závisí zcela na vás, nabídneme vám ale několik tipů:  

• Vytvořte cíl: můžete se pokoušet o mnoho příležitostí, ale máte k tomu jen málo prostředků. Zajistěte 
soustředění týmu tak, že udáte konkrétní cíle. Měly by být SMART (specifické, měřitelné, akční, relevantní 
a na určité období) a vy byste měli nastavit pravidelné intervaly ke kontrole, jak se s nimi tým vypořádává. 
Na druhou stranu ale musíte uznat, že plnění cílů může být náročné, když se kolem vás mění prostředí. 
Když zjistíte, že se odchylujete od kurzu nebo se honíte za příliš mnoha příležitostmi, zastavte se, znovu 
situaci zhodnoťte a stanovte nový cíl.  

• Rozhodněte o způsobu vzájemné komunikace  Komunikace může být s rozrůstáním týmů zapeklitá. 
Neformální způsoby jako WhatsApp, e-mail a papírová sdělení se rychle stávají chaotické, nemáte-li 
dobrý systém. Přemýšlejte o projektovém managementu a investujte do softwaru. Podívejte se na 
některé nástroje k organizačnímu řízení uvedené v kapitole 6.

• Naučte se, kdy se máte něčeho vzdát: Zakladatel může tíhnout ke snaze udržet kontrolu nad 
všemi aspekty podniku, ale to není udržitelná strategie. Pracujte se svým týmem a předejte mu víc 
odpovědnosti. Pokud nepřijímáte odborníky, pracujte s týmem na tom, aby se zlepšoval. Investujte do 
osobního rozvoje, pomůže to k rozvoji vaší firmy a zaměstnanci tak budou ochotnější v ní zůstat. Dobrý 
způsob, jak to udělat, je probrat s nimi jejich osobní ambice a zjistit, jak je zasadit do potřeb podniku.  

Shrnutí kapitoly 8  
Hlavní ponaučení 
 

• Budování týmu: musíte zjistit, kde vy a vaši spoluzakladatelé mají mezery v dovednostech, 
a až přijde čas, přijmout lidi, kteří je umí vyplnit. Jedním z vašich nejdůležitějších rozhodnutí 
je to, koho do firmy přivedete, je proto nutné, abyste vyhledávali z rozsáhlé skupiny 
talentovaných lidí, měli kvalitní proces pro rozhovory a rozuměli oblasti odměňování. . 
 
Chvilka na zamyšlení: Jaké dovednosti ve vaší společnosti chybí? Jaké pozice musíte 
zaplnit nejdříve? Co budou přijatí zaměstnanci dělat v současnosti, za půl roku a za rok? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„To je jako otázka, jestli byla dřív slepice, nebo vejce. Když nemáte slušnou 
strategii, nemáte svou kulturu na čem stavět. Když ale nemáte kulturu, 
nemůžete provádět strategii. Musíte být dobří v obojím. Kulturu musíte 

zapracovat do svého obchodního modelu, tak aby byl podnik místo, kam se 
těšíte do práce, kde lidé chtějí pracovat a kde se můžete každý den na sebe 

podívat do zrcadla. Pokud nemáte strategickou vizi a nezavedli jste silnou 
strategii, nikdy si nebudete moci dovolit ten luxus hovořit o kultuře.“  

– Steven Dring, spoluzakladatel Growing Underground 
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• Kromě zaměstnanců bude do úspěchu vašeho startupu zapojena i spousta dalších lidí, 
včetně mentorů, poradců, členů správní rady a nevýkonných ředitelů. Hledejte lidi, kteří 
umí překonávat nedostatky v dovednostech a mají relevantní zkušenosti i konexe v 
odvětví.  
 
Chvilka na zamyšlení: Kdo všechno je zapojen do úspěchu vašeho startupu a jaké role v 
něm mohou hrát?

• Firemní kultura: typ firemní kultury vytvářejte záměrně, protože bude silně ovlivňovat 
úspěch vašeho podnikání.  
 
Chvilka na zamyšlení: Jaký typ kultury chcete vytvořit? Jaké chcete mít před sebou 
pracovní dny a jak chcete, aby tým spolupracoval? Jak se hodnoty vaší firmy přetavují do 
každodenního života a jak je den za dnem uplatňujete?

A nyní buďte aktivní!
1. Vyhodnoťte své silné stránky a preference. Sedněte si  

se svými společníky a zhodnoťte, jaké jsou silné stránky  
každého z vás. Poté stanovte, jaké dovednosti jsou celkově  
v podniku potřeba. Identifikuje stávající nedostatky a  
dovednosti, které byste měli hledat při najímání  
pracovníků. 

2. Projděte si hodnoty, které jste definovali již dříve,  
a stanovte, co každá z nich znamená při reálné  
každodenní práci. Jak se vaše hodnoty uplatňují  
v podnikové praxi? 
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Další zdroje   
 
Základy toho, co dělat a co nedělat při networkingu – budete se mu věnovat často, proto si přečtěte 
následující materiály: 
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/dos-and-donts-of-business-networking

Tento průvodce přijímáním zaměstnanců ve startupu nabízí rady, jak vybudovat úspěšný tým: 
https://www.cobloom.com/blog/startup-hiring?utm_campaign=Repurposed%20Content&utm_
source=Medium&utm_medium=startup%20hiring

Tipy pro nábor s diverzitou 
https://blog.recruitee.com/diversity-recruiting-strategy/ 

Ze zakladatele startupu generálním ředitelem – fotbalová lekce:  
https://unreasonablegroup.com/articles/secret-about-startup-founder-to-ceo/

Chcete vědět, jak efektivně vést schůzi nebo zvládnout sezení s brainstormingem, aby byl váš tým 
úspěšný? Podívejte se na   
Nerozumné průvodce! 

https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/dos-and-donts-of-business-networking
https://www.cobloom.com/blog/startup-hiring?utm_campaign=Repurposed%20Content&utm_source=Medium&utm_medium=startup%20hiring
https://www.cobloom.com/blog/startup-hiring?utm_campaign=Repurposed%20Content&utm_source=Medium&utm_medium=startup%20hiring
https://blog.recruitee.com/diversity-recruiting-strategy/
https://blog.recruitee.com/diversity-recruiting-strategy/  
https://unreasonablegroup.com/articles/secret-about-startup-founder-to-ceo/
https://unreasonable.is/secret-about-startup-founder-to-ceo/ 
https://unreasonablegroup.com/articles/unreasonable-guides/?fbclid=IwAR0C32eLr-Yd7B6U9FV5E82R---CgQ4SRoGAMLnAfse9MK942kSwI36Jp_4
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Jak pečovat sami o sebe
1. Jak nevyhořet a radovat se z cesty 
2. Myšlenky podnikatelů na závěr

Kapitola 9

„Zjistila jsem, že když se o sebe starám, jsem daleko 
tvořivější.“
– Arianna Huffington



121

Založit si vlastní firmu je extrémně uspokojující dobrodružství. 
Najdete si něco, z čeho jste nadšení, a rozhodnete se dát tomu 
všechno. K dosažení úspěchu se do práce zaberete tak usilovně, 
že vás samotné překvapí, že jste toho vůbec schopni, a pod 
takovým tlakem, o němž jste neměli „ani páru“. Myslet si, že 
máte neustále pracovat, a uvíznout tak v pasti je velmi snadné. 
A může se to stát dokonce návykové. Ve skutečnosti to ale nejde 
vydržet dlouho, ani co se týče vaší pohody, ani úspěchu vaší 
společnosti. 

Z nedávných studií vyplývá, že podnikatelé tíhnou k problémům s 
duševním zdravím kvůli ohromnému stresu, nejistotě, sociální izolaci 
a spojování vlastní ceny s úspěchem jejich startupu (zdroj). Jak tedy 
nevyhořet a najít způsob, jak o sebe pečovat? Tato kapitola je trochu 
jiná než ostatní, nicméně si myslíme, že je stejně důležitá. Máme-li 
udělat náš potravinový systém udržitelnější, musíme být udržitelní i 
my, abychom mohli tento systém nadále vytvářet a měnit k lepšímu. 

 

Jak nevyhořet a radovat se z cesty   
Management osobních úkolů   
Jednu věc, kterou se musíte dobře naučit pro vedení svého podniku, je řízení vlastních úkolů. Máte toho v 
různých oblastech firmy udělat tolik, že vás to může poněkud přemáhat a často to narušuje vaši pozornost. 
Přeskakujete z jedné věci na druhou, a než se nadějete, je 5 hodin a z původního seznamu úkolů jste 
ještě nic neodškrtli. Ale nemusí to tak být. Jedním z nástrojů, který můžete používat k řízení své práce je 
Eisenhowerova matice, jednoduchý kvadrantový model, který vám pomůže zorganizovat si jednotlivé úkoly 
na základě toho, zda jsou urgentní/neurgentní a důležité/nedůležité:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na první kvadrant byste se měli zaměřit v nejproduktivnější části dne. Pracuje se vám lépe ráno? Pak byste 
měli dělat to důležité a urgentní jako první a všechno ostatní nechat na později. A úkoly, které nejsou důležité, 
ale jsou urgentní? Nejlepší by bylo je delegovat někomu jinému, ale ne vždy to jako zakladatel startupu 
můžete udělat, naplánujte je tedy na jindy. Důležité ale neurgentní? Tyto úkoly si naplánujte na určitou dobu a 
netravte nad nimi víc času, než jste si naplánovali. Nedůležité a neurgentní? Položte si otázku, proč to vůbec 
máte na seznamu.  

Do 
Do it now

URGENT

N
OT

 IM
PO

RT
AN

T

NOT URGENT

IM
PO

RT
AN

T

Decide 
Schedule a 

time to do it

Delegate 
Who can do 
it for you?

Delete 
Eliminate 

it

Kapitola 9

https://www.forbes.com/sites/meganbruneau/2018/04/04/8-reasons-entrepreneurs-are-particularly-vulnerable-to-mental-health-challenges/?sh=3a78907d63a3
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Další užitečné tipy, které jsme postupně získali:  

• Využijte organizačních nástrojů online jako Basecamp,  Trello nebo Asana. Je toho tolik, věnujte tomu 
čas a prostudujte si, co nejlépe vyhovuje vašim potřebám a preferencím.  

• Týden si naplánujte dopředu a každý den vždy večer předem. Stanovte si 2 až 3 hlavní úkoly, které 
chcete v daný den zvládnout, a ráno s nimi začněte; vaše e-maily mohou počkat. 

• Dělejte si přestávky! Vstaňte ze židle, rozhýbejte se, jděte ven na čerstvý vzduch nebo si udělejte čaj. 
Budete pak pracovat daleko efektivněji. 

• Vypněte oznámení  na telefonu a laptopu, když se potřebujete soustředit nebo, ještě lépe, vždy.  

 
Jak ze sebe dostat víc 
Startup vám nepochybně zabere většinu času, najít rovnováhu 
je ale důležité, abyste se z toho nezbláznili. Vy i váš podnik pak 
bude s větší pravděpodobností úspěšnější. Buďte realističtí, 
nebude to vypadat jako „tradiční“ rovnováha mezi osobním a 
profesním životem, kdy polovinu času strávíte prací a druhou 
polovinu příjemnějšími věcmi v životě. Je ale skutečně důležité, 
abyste si „vydobyli“ čas pro sebe. Dělejte i jiné věci jako sport, 
mindfulness, malování nebo sledování mraků... Cokoli, co vás 
baví a pomůže vám se občas odreagovat.  

Další užitečné tipy, které jsme postupně získali:  

• Zlepšete svou dovednost říkat Ne: když po vás lidé chtějí věci z různých důvodů, je to sice lichotivé, ale 
nemůžete kývnout na všechno. Naučte se, jak a kdy odmítat.

• Zaměřte se na výsledky: hodiny vám nikdo nepočítá. Jediné, na čem záleží, jsou výsledky nezbytné pro 
váš podnik. Usilovnou prací na věcech, které nejsou cenné, nic nezískáte. Být zaneprázdněni není to samé 
jako být produktivní. 

• Naučte se, jak řídit svůj čas a energii:  abyste byli v práci produktivní a vyváženější, naučte se lépe 
nakládat s energií. „Když pracujete déle do noci, největší problém je v tom, že čas je vyčerpatelný zdroj. 
Energie je o něčem jiném“ (zdroj). Zjistěte, co z vás vysává energii a co vás nabudí, abyste ze sebe v práci 
dostali co nejvíc. (Podrobnější informace o řízení energie a času najdete v tomto článku Harvard Business 
Review. 5 rychlých tipů, jak to udělat, naleznete zde).  

• Oceňte své úspěchy:  teď už vám asi došlo, že založit si podnik je stresující a pracovně náročné. Tato 
cesta je vydlážděna problémy a nezdary. Proto je tak moc důležité ocenit, když se něco povede. Snižovat 
důležitost dílčích úspěchů a zaměřovat se pouze na rostoucí seznam úkolů je jednoduché. Zastavte se 
tedy a těšte se z úspěchů, protože vám dodají energii před další výzvou.  

• Proveďte selekci: pravidelně proškrtávejte úkoly na svém seznamu. Zastavte se a zamyslete se, nad čím 
trávíte čas, a vyřaďte to, co není zásadní. 

Osobní identita  
Nezapomeňte, že vy nejste váš startup. Dáváte mu ze sebe tolik... A ostatní vám navíc rychle dají nálepku 
podnikatele, s níž se ztotožníte i vy. Z tohoto pohledu je obtížné, aby se váš startup nestal celou vaší 
identitou, ale snažte se, aby k tomu nedošlo. Racionální rozhodnutí o podniku budou pro vás těžší a také 
to znamená, že v obdobích nesnází se budete cítit skleslí. A co všichni ti ostatní podnikatelé a firmy, 
které vidíte na internetu a které vypadají, že to mají všechno „zmáknuté“? To je nesmysl. Lidé ukazují 
online jen to nejlepší a to samé dělají i firmy. Všechno, co vidíte, berte s rezervou. Sebe ani vaše pokroky 
nesrovnávejte s ostatními, nic z toho nezískáte.  

https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time
https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time
https://www.themuse.com/advice/the-secret-to-better-work-manage-your-energy-not-your-time
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Rozhodování 
Rozhodování je unavující. Zvlášť když zodpovídáte za každé rozhodnutí. Když bývalý americký prezident 
Obama skončil v Bílém domě, zavtipkoval, že by si založil obchod a prodával jen bílá trička jediné velikosti, 
aby už nemusel dělat žádná rozhodnutí. Únava z rozhodování skutečně existuje! A být zakladateli podniku 
vyžaduje neustálé rozhodování, je tudíž důležité mít strategii, jak nevyhořet. Určité rozhodování můžete 
například delegovat (skutečně tak záleží na tom, kam jde tým na oběd?) a spoléhat se na ostatní, jak jen to je 
možné (např. na poradce, když děláte důležitá rozhodnutí).

Zvládnutí různých aspektů podnikání popsaných v této příručce 
Vše, co jsme vám v tomto průvodci uvedli, má za cíl vám pomoci s úspěšným nastartováním podniku. Ten 
ale přežije jen tehdy, pokud přežijete vy. Suma všech věcí, které musíte udělat, se zdá obrovská. Když si je ale 
rozdělíte, uvidíte, že jde o zvladatelné kusy.  

1. Proveďte správnou nabídku:  to se vám podaří pomocí důkladného průzkumu trhu, zavedením štíhlé 
mentality a vyvinutím produktu nebo služby, které opravdu splňují potřeby zákazníků. Až budete vědět,  
že máte silnou nabídku, nebudete o sobě již tolik pochybovat, když se něco nevyhnutelně pokazí. 

2. Dělejte věci správně:  ujistěte se, že jednáte v souladu s místními zákony. V opačném případě vás to 
bude nepochybně dříve nebo později strašit a může to mít vliv i na vaše osobní finanční zázemí. Bude 
se vám daleko lépe spát, když budete dodržovat právní předpisy a pokud jste podnikli příslušné kroky k 
ochraně svého podniku a osobních zájmů.

3. Jednejte chytře ohledně cashflow a získejte více peněz, než podle vašeho názoru budete potřebovat   
– zaveďte si plány financování a peníze spravujte moudře. Určitě nebudete chtít mít najednou černé díry 
a zjistit, že nejste schopni zaplatit personál. Věřte nám, jakmile získáte dobrý přehled nad svou finanční 
situací, nebudete se tolik stresovat.

4. Buďte dobrý vypravěč:  vezměte s sebou na společnou cestu další lidi, dobře zaměřte svá sdělení a 
soustřeďte se na nejdůležitější úkoly. Všechny si získat nemůžete, a když se o to budete snažit, jen vás to 
bude deptat.

5. Obklopte se skvělými lidmi: důkladně si rozmyslete, koho do firmy přijmete, a vybudujte širší tým (do 
něhož patří poradci, členové správní rady, investoři), kteří mohou váš podnik posunout a poskytnout vám 
nezbytnou podporu. Říká se, že sami dítě nevychováte, a tak je to i se startupy 

Myšlenky podnikatelů na závěr
V úvodu příručky jsme uvedli myšlenky některých podnikatelů ze zemědělsko-
potravinářských podniků na téma, co měli tenkrát vědět, než začali podnikat v tomto 
odvětví. Zakončíme ji podobným způsobem. Zde máte některé myšlenky na závěr, 
doufáme, že se vám budou líbit.  

„Musíte si najít opravdovou rovnováhu... Je to klišé, ale 
pracujte intenzivně, a intenzivně se i bavte. Já si tak života 
užívám. Přes týden pracuji skutečně hodně. Když musíte 
vstát brzy, vstaňte brzy, když musíte zůstat dlouho v práci, 
udělejte to. Ale o víkendu opravdu vypněte, navštivte 
přátele, nedívejte se na e-maily. Jeďte ven. Je to docela 
těžké, protože když máte startup, máte málo času a peněz, 
ale musíte si najít způsob, jak to udělat. Opravdu si najděte 
tu rovnováhu.“  
– Lucy Wright, spoluzakladatelka Nice
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„Když lidem řeknu, že jsem musel většinu roku dělat bez skutečného platu, často se domnívají, že jsem 
si musel být velmi jistý svým úspěchem – to jsem ale většinou samozřejmě nebyl. Je to prostě součást 
této práce. Podle mě je to pro podnikatele ten nejtěžší job: vytvořit něco z ničeho, angažovat se tam, 
kde ještě nemáte v čem. Zaměstnance můžete přitáhnout, když váš příběh zní lákavě a když máte na 
výplaty. Všechna řešení jsou ale ze začátku nejasná, a tato řešení musí být zcela jasná, aby se k podniku 
připojili další lidé. Vybudoval jsem vedlejší byznys a z něho platil účty společnosti. Měl jsem také různé 
práce na půl úvazku – no, na velmi malé úvazky – kdy jsem učil a pořádal podnikatelské akce pro vysoké 
školy. Díky tomu jsem mohl akorát tak splácet účty a plně se věnovat podniku. Musíte být kreativní a 
najít způsob, jak se tím prokousat. A rozhodně do toho neskákat po hlavě. Když ale přijde čas do toho jít 
naplno, musí to být na prvním místě.“  
– Tom Simmons, zakladatel a ředitel Cambridge Glycoscience

„Abych předešel vyhoření, rád jsem chodil na konference a setkával se 
se studenty a oborovými skupinami. Přestože to zní nelogicky, být mezi 
lidmi, kteří touží po našich produktech a jsou nadšení tím, co děláme, mě 
nabíjí energií. Pomáhá mi to poodstoupit od věci a ocenit to, kam až jsme 
pokročili. Protože to velmi snadno ztratíte z dohledu, když jste ponořeni 
do každodenních problémů s budováním firmy.“   
– Arturo Elizondo, ředitel a spoluzakladatel Clara Foods

„Upřímně řečeno, vyhoření předcházím v podstatě jen 
pohybem. Když pravidelně necvičím, cítím, že ve mě narůstá 

stres a můj pracovní výkon je nižší než normálně. A taky spím 
líp, když mám pravidelný pohyb.“  

– Marc Zornes, spoluzakladatel Winnow Solutions

• „Zamyslete se nad svými limity a řiďte se jimi. Lidé mají různé 
meze. Všichni manažeři by měli mít tento hovor se svými reporty, aby 

nastavené limity respektovali.“  
– David Rosenberg, ředitel a spoluzakladatel Aerofarms

„V naší firmě Growing Underground jsme duševní zdraví, pohodu a nalezení 
rovnováhy zapracovali do každodenní konverzace. Je to součást všech pohovorů, 
takže mluvit o tom, že jste ve stresu nebo pod tlakem, nenese žádné stigma. 
Podporujeme lidi, aby si našli rovnováhu a uvědomili si, že vždycky bude další 
a další práce. Musí si vzít aspoň jeden večer v týdnu volno plus víkend, řádně 
cvičit/jíst/meditovat, slavit malé úspěchy a s přáteli hovořit o něčem jiném než o 
práci (protože těm na tom ale vůbec nezáleží tak jako vám).“ 
– Steven Dring, spoluzakladatel a ředitel Growing Underground  

„Určitě si na své cestě podnikatele nechte hodně  
pomáhat a poradit – od kouče, kolegů podnikatelů, na 
různých akcích nebo přednáškách. A kontrolujte si účel: 
Dělám pořád ještě to, co opravdu chci? Myslím tím  
osobní sladění s účelem firmy.“  
Willem Sodderland, ředitel Seamore
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Shrnutí kapitoly 9  
 

• Nakonec ani nebudete moci najít lidi, kteří by litovali, že se do toho s vámi pustili. Takže 
zatímco jste si naplánovali spoustu práce a zažíváte různá trápení, hlavní ponaučení je 
následující: Přeci jen něco máte! Je spousta lidí, kteří vás budou chtít podporovat, a svět 
vás potřebuje. Pokud jste ještě nezačali, na co čekáte? 
 
Chvilka na zamyšlení:  Jak zajistíte, abyste nevyhořeli? Jak o sebe budete pečovat?

 
 
 

A nyní buďte aktivní!
1. Podívejte se na úkoly ve svém seznamu a seřaďte  si je do Eisenhowerovy matice podle toho, zda jsou 

urgentní/neurgentní a důležité/nedůležité.

2. Vymyslete, jak se o sebe budete pravidelně starat. EJe důležité si na sebe vyhradit čas, abyste předešli 
vyhoření a mohli být v práci co nejlepší. Pevně si tedy stanovte, čeho se nevzdáte (například ranní jógy, 
fitness po práci, vypínání přístrojů v určitou hodinu, hodinové přestávky na oběd, meditace, každodenního 
rituálu čtení atd.).  

„Usilujeme o „rovnováhu v životě“ spíš než o rovnováhu v práci a osobním 
životě, protože když podnikáte z domova, obojí se vám může dost míchat! 

Jak se nám postupně podařilo rozšířit podnik a tým, oba jsme získali daleko 
vyrovnanější život, což je důležité, protože cesta startupu je řada maratonů, 

žádný sprint. Je tedy nutné se vyhnout vyhoření. Oba jsme si přes týden 
našli čas na cvičení. Ze začátku jsme se cítili dost provinile, ale teď musím 

uznat, že když musíme vykazovat co nejlepší výkon, musíme být duševně a 
fyzicky v pohodě a pohyb je k tomu zásadní. A navíc jsem zjistila, že nejlepší 

nápady a inspirace pro OLIO přichází, když cvičím, takže tak zabijete dvě 
mouchy jednou ranou!“  

– Tessa Stuart, spoluzakladatelka společnosti Olio 
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Thank you for reading
Víte o nějakých užitečných zdrojích a informacích pro tuto příručku, o 
které byste se chtěli podělit? Máte nějaké dotazy? Spojte se s námi na: 
startupguide@eitfood.eu 
 
Všem podnikatelům ze zemědělsko-potravinářské sféry patří ohromný DÍK za to, že si ve svém velmi 
nabitém programu udělali čas a pohovořili s námi o svých zkušenostech. Bez jejich poznatků by z toho byla 
jen další učebnice. To, že se podělili o své zkoušky a soužení i selhání a úspěchy, bezpochyby pomůže další 
generaci podnikatelů v jejich snažení.

Slovo na závěr/poslední strana

https://startupmanual.eitfood.eu/
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