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 (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do 

podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky, které níže uvidíte, ale dobře vysvětlit jejich 

podstatu a fungování celého projektu. Kurzívou jsou napsány instrukce, které smažte.) 

1. Shrnutí projektu 

1.1 „Elevator pitch“ 

Stručné představení podnikatelského záměru na 2 – 4 minuty. (Není součástí samotného 

podnikatelského plánu, ale mějte ho připravený – většinou na max. A4 vypíchnutí základní bodů a 

cílů.) 

1.2 Zkrácený podnikatelský plán 

(Nemusí být součástí a vypracovává se až na konec) 

Téma, oblast: 

Řešení, cíl: 

Výhody a unikátnost: 

Lidé: 

Business model: 

Rizika, nevýhody, varianty EXITU: 

Finanční ukazatele (výnosy, bod zvratu, potřeba kapitálu): 

Realizace a časový horizont: 

Konečné shrnutí a nabídka pro investora: 

2. Problematika / oblast podnikání 

2.1 Stručné nastínění situace 

Jaký problematiku chcete zpracovávat? A Proč? 

2.2 Detailní popis dané problematiky a proč jste si vybrali zrovna to 

Co je oblastí celého podnikání, proč, jaké máte zkušenosti, stručné příklady z praxe na trhu – 

konkurence, vlastní zkušenost, drobný výzkum apod. 

3. Řešení a cíl projektu 

3.1 Řešení a cíle projektu 

Způsob řešení: Co a jakým způsobem, pomocí jakých mechanismů. 

Úskalí řešení: 
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Výhody řešení: 

Stádium vývoje: pouze myšlenka, ve vývoji, prototyp, již na trhu. 

Jedná-li se o technologii, přiložte její popis, pokud se jedná o produkt závislý na 

dodavatelích/distribučních cestách tak popiště, stejně tak popiště, pokud je nutná ochrana duševního 

vlastnictví, patentová ochrana apod. 

3.2 Unikátnost a pozitiva projektu 

Co je hlavním důvodem, proč by měl být produkt úspěšný? 

Unikátnost: 

Přidaná hodnota: 

V čem spočívá konkurenční výhoda: 

3.3 Produkt management 

(pro produkty/služby dosud neuvedené na trh) 

Zpětná vazba od potenciálních zákazníků: 

Zakoupili by si produkt/službu: Proč? 

(Pro již existující produkty/služby) 

Zpětná vazba existujících zákazníků/uživatelů: 

Další plánovaný rozvoj produktu/služby: 

4. Analýza trhu a zákazníka 

4.1 Trh: 

Relevantní faktory trhu vztahující se k Vašemu druhu podnikání: počet uživatelů, objem tržeb, 

potenciál do budoucna, charakter, dynamika, segmenty, existující bariéry apod. 

4.2 Zákazník 

Kdo je Váš zákazník? Popis zákazníka – vlastnosti, sociální skupina apod.  

Tzn., kdo má problém, který řešíte? Pro jaké potenciální množství klientů je produkt/služba určena.  

Popis: 

Cílová skupina a charakteristické rysy: 

Klíčové faktory, které je nutno splnit, aby byl zákazník spokojen: 
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5. Konkurence 

5.1 Konkurence 

Vytvořte přehled o existující konkurenci. Srovnejte s Vaším řešením a to zejména z pohledu kouzla 

řešení, kvality, ceny: 

Přímí a nepřímí konkurenti: 

Jejich postavení na trhu: 

Jejich klíčové faktory úspěchu: 

Porovnání Vašeho řešení a řešení konkurence: 

Jakou zaujmete tržní pozici/segment: 

5.2 Konkurenční výhoda 

 

Popište konkurenční výhodu: 

O kolik jste lepší: (Jedná se o zlomové řešení nebo pouze vylepšení?) 

Udržitelnost projektu, jak: 

6. Vstup na trh a marketingová strategie 

6.1 Vstup na trh 

Strategie vstupu na trh:  

Kroky, které uděláte před uvedením na trh: 

Kroky, které uděláte po uvedení na trh: 

6.2 Marketingový plán 

Marketingová strategie a použité kanály: (jak se dostanete k zákazníkovi, čím ho oslovíte) 

Použitý kanály:    

 

Strategie:   

 

Očekávaný dopad: 

 

Budování značky a jak: 
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7. Lidé a team 

7.1 Klíčoví lidé a jejich práce 

 

(Představte klíčové členy teamu a jejich zkušenosti) 

8. Business model 

8.1 Business model 

Je zákazník/uživatel stejná osoba, která Vám bude generovat příjmy: 

Jak na produktu / službě budete vydělávat? 

Seznam všech zdrojů příjmů a očekávané příjmy v čase: 

8.2 Prodej 

Způsob prodeje: (Popište všechny relevantní faktory: přímo, nepřímo, skrze distribuční kanály apod.) 

8.3 Cenová politika 

Jakou zvolíte cenovou politiku: 

Jakou předpokládáte hrubou marži: 

9. Finanční plán 

9.1 Počáteční kapitál 

(Pro ještě nespuštěné projekty) 

Jak velký kapitál budete potřebovat ke spuštění projektu: 

Odkud se tento kapitál vezme: (Rodina? Přátelé? Banka? Investor?) 

Kolik již bylo proinvestováno: 

(Pro již běžící projektů) 

Realizované investice: 

Odkud se vzal kapitál: 

9.2 Náklady a výnosy 

Náklady na spuštění projektu: 

Podrobný přehled nákladů a výnosů v prvním roce: (měsíční báze, tabulka) 

Projekce nákladů a výnosů na 3 roky dopředu: (čtvrtletní báze, tabulka) 

Předpoklady a metriky, ze kterých vycházíte:  
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9.3 Cashflow 

Cashflow v prvním roce: (měsíční báze, tabulka) 

Cashflow na 3 roky dopředu: (čtvrtletní báze, tabulka) 

(pokud máte v úmyslu oslovit investora, detailní finanční projekce na alespoň rok dopředu jsou 

podmínkou) 

9.4 Finanční ukazatele 

Bod zvratu (kdy): (tzn. bod, kdy se příjmy rovnají nákladům) 

Návratnost investice (ROI): (tzn. (čistý zisk-počáteční investice)/počáteční investice) 

9.5 Rozvaha 

Přehled aktiv a pasiv: (roční báze, tabulka) 

10. Plán realizace a časový horizont 

10.1 Současný stav 

Současný stav projektu: (čeho se již dosáhlo, za jak dlouho a s jakým vynaložením časových, 

finančních a dalších zdrojů) 

10.2 Časový plán 

Přehled časového plánu realizace: (grafický přehled) 

10.3 Rizika 

Rizika související s projektem nebo jeho realizací: 

11. Konečné shrnutí a nabídka pro investora 
Co za co investorovi nabízíte. Ideálně připravte při možné nabídky. 
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