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AB Digital, s.r.o. 

• Předmětem činnosti je tvorba webových stránek, 
webového obsahu, copywriting, vývoj vlastních 
inovativních projektů a SW produktů (elektronický 
stavební deník) 

• Oba zakladatelé a společníci mají cca deset let praxe v 
různých významných firmách a po těchto zkušenostech 
se rozhodli založit vlastní firmu a začít podnikat na 
vlastní pěst.  

• Oba společníci dosáhli ve svém oboru uznání a velice 
dobrých výsledků. Jan Fluksa v oblasti web designu a 
Adam Michalec v obchodu.  

• Obě tyto oblasti jsou klíčové pro úspěch nově se 
rozvíjejícího podnikání, tudíž by to měla být silná 
konkurenční výhoda podniku. 
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Fiala architects, s.r.o. 

• Projektová činnost, Projekční práce, Inženýrská činnost,  
Kontrola realizace, Individuální architektonický přístup  

• Jedná se o typ podniku, který je příkladem pro mnoho dalších osobností  
a zaměstnanců, kteří jsou úspěšní v zaměstnaneckém poměru, svou další 
kariéru věnují svému vlastnímu podnikání a vrátí se do regionu, ze kterého 
pochází. 

• Vizí firmy je vedoucí architektonická kancelář v regionu s výrazným vlivem na 
směřování architektonického vývoje k moderním inovativním řešením v rámci 
udržitelného rozvoje. 
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Framous pict, s.r.o. 

• Cílem podnikání je uvedení na trh internetové hry Davilee,  
což je SW nástroj pro komunitní malování v elektronické podobě 
na různých zařízeních 

• Prvotní myšlenka projektu „Jsem v obraze“ vznikla v roce 2011. 
Hlavní podstatou projektu je originální tvůrčí hra založena na 
malování jednoho obrazu více lidmi. Vývoj probíhal v roce 2011 

• Firma již má první zákazníky a v současnosti dokončuje verzi 2.0 
aplikace, která by měla být připravena na globální trhy. První 
verze bohužel vykazovala velké nedostatky, proto musela být 
přeprogramována a nyní firmu čeká restart. 
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iDevBand, s.r.o. 

• Tento freelancer/podnikatel v oblasti ICT byl vybrán jakožto 
představitel rychle rostoucího startupu v oblasti mobilních 
aplikací pro zařízení firmy Apple.  

• Původně ani neměl potřebu se osamostatnit, spolupracoval 
se špičkovou firmou, ale shodou okolností byla spolupráce 
ukončena a on se musel „tzv. postavit na vlastní nohy“.  

• Nyní již vede tým 5 programátorů a vstupuje do druhého roku 
svého samostatného podnikání, přibral si k sobě společníka 
a vyvíjejí svůj vlastní startupový projekt. 
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Restart marketing - Rewenda 

• Předmět podnikání: poradenství v oblasti marketingu 

• příklad podniku dvou vlastníků, který si prošel různými 
fázemi vývoje a nyní stojí na rozcestí, kdy se jeden 
společník rozhoduje o koupi podílu od druhého 
společníka.  

• Navíc se jedná o typický příklad podnikání, které 
společníci od začátku rozjížděli a současně byli 
zaměstnáni. 

• V současné době se řeší rebranding na Rewenda a řeší 
se rozšíření předmětu podnikání 
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Talkie bear – Miroslav Volovec 

• Freelancer, nezávislý programátor IOS aplikací, v současnosti 
rozjíždí několik startup projektů a kromě toho dlouhodobě 
programuje v rámci rámcové smlouvy pro holandského 
zákazníka. Vlastní startupové projekty: Talkie bear – 
Mluvídek. 

• Jedná se o nezávislého programátora, který začínal  
samostatně programovat pro zahraniční zákazníky.  
Následně spolupracoval několik let se známou 
programátorskou společností a nyní se opět stal nezávislým 
programátorem.  

• Firma si prošla zajímavým vývojem a rozvíjí vlastní startupový 
projekt. 
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Procházení fázemi podnikatelských krizí, plánování 
neúspěchu, tvorba zdravého podnikatelského plánu 

Případová studie AB Digital 

 

• Business plán ANO 

• Plán neúspěchu NE – „prostě to zkusím a uvidíme“ 

• Krize ANO – ale jen malá, „neplatič“ 

• Poučení: když plánujeme finanční plán, počítejme s 10% rezervou na 
„neplatiče“ 
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Případová studie Mluvídek 

 

• Business plán NE 

• Plán neúspěchu NE – „byl hozen do vody“ 

• Krize ANO – ukončení spolupráce s klíčovým odběratelem 

• Poučení: Není vhodné se vázat na jednoho zákazníka. Je lepší mít více 
menších zákazníků než jednoho hlavního odběratele, na kterém je firma 
zcela závislá. 
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Procházení fázemi podnikatelských krizí, plánování 
neúspěchu, tvorba zdravého podnikatelského plánu 



Procházení fázemi podnikatelských krizí, plánování 
neúspěchu, tvorba zdravého podnikatelského plánu 

Případová studie Framous Pict 

 

• Business plán ANO 

• Plán neúspěchu NE – „ani analýza rizik, nic“ 

• Krize ANO – selhání klíčového dodavatele, na kterém záviselo celé podnikání 

• Poučení: Pokud je na dodavateli firma životně důležitá, musí být jeho výběru 
věnována maximální pozornost. Větší zainteresování klíčového dodavatele IT 
řešení např. formou nabídky minoritního podílu nebo podílu na zisku, apod. 
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Procházení fázemi podnikatelských krizí, plánování 
neúspěchu, tvorba zdravého podnikatelského plánu 

Případová studie Restart marketing 

• Business plán ANO 

• Plán neúspěchu NE – „největší problém je nevyjasněné očekávání, co se 
bude dít, když se bude dařit a co se bude dít, když se nebude dařit 

• Krize ANO 

– Časovou krizi, kdy bylo méně času na rozvoj firmy (nízká časová flexibilita); 

– Rozdílná očekávání společníků;  

– Změnu přístupu společníků 

• Poučení: nelze vybudovat úspěšný podnik „při práci“. Dalším ponaučením je 
riziko změny přístupu jednoho nebo obou společníků v případě, kdy mají oba 
50% podíl ve firmě a z toho vyplývající patová situace, když se společníci 
neshodnou na jednotném přístupu v dalším rozvoji firmy. 
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Procházení fázemi podnikatelských krizí, plánování 
neúspěchu, tvorba zdravého podnikatelského plánu 

Případová studie iDevBand 

 

• Business plán NE 

• Plán neúspěchu NE – hozeni do vody 

• Krize ANO – sezónní výkyv – nedostatek zakázek v létě 

• Poučení: plánování těchto sezónních výkyvů. Konkrétní opatření jsou 
plánované dovolené, plánovaná práce na rozvoji a růstu firmy, např. 
vzdělávání, zaškolování nových pracovníků 
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Procházení fázemi podnikatelských krizí, plánování 
neúspěchu, tvorba zdravého podnikatelského plánu 

Případová studie Fiala architects, s.r.o. 

 

• Business plán ANO 

• Plán neúspěchu ANO – dobrá příprava 

• Krize ANO – druhotná platební neschopnost 

• Poučení: Zavedeny větší zálohy. V jednom případě se podařilo nastavit 
mechanismus, kdy část dodatečných projekčních prací zaplatil zhotovitel,  
a část investor, a to v případě, když se během stavby ušetří. Takže finanční 
rizika jsou rozložena mezi více stran. 
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Workshop I – představení výsledků studie 

• V žebříčku Světové banky za rok 2014 obsadila Česká republika nelichotivé  

110. místo ze 189 zemí světa. Polsko obsadilo 85. místo.  

Také Evropská komise dlouhodobě kritizuje administrativní i finanční náročnost 

zahájení podnikání v ČR.  

• Velice inspirativní je polská podpora podnikání formou sociálních družstev,  

která v ČR k dispozici není.  

• Výrobou se zabývá pouze 17% oslovených firem.  

• Důvody pro vznik firem na české straně spadají převážně do oblasti potřeby  

a touhy po seberealizaci a využití příležitosti nebo mezery na trhu. 

• Na polské straně se jedná o dvě hlavní skupiny motivů pro zahájení podnikání. 

Obdobně jako u českých firem se jedná o seberealizaci a další osobní a profesní 

rozvoj u jedné skupiny firem a jako prevence nezaměstnanosti a ztráty zaměstnání 

u druhé skupiny firem.  

 

 
Projekt „Udržitelné podnikání“, číslo projektu PL.3.22/2.1.00/13.03940,  
je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu  
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 



Workshop I – Představení výsledků studie a shrnutí WS I 

• 2/3 dotazovaných začínajících firem čerpala nebo čerpá různé dotace, 

které umožňují rychlejší rozjezd a růst. Ty firmy, které žádnou podporu zatím 

nečerpaly, o tom také uvažují. Problémem však často bývá přílišná 

administrativní náročnost a neschopnost firem splnit náročné požadavky 

poskytovatelů dotací. 

• Spolupráce s vysokými školami je u začínajících firem motivována 

především potřebou levné, kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Takže 

spolupráce na výzkumu a vývoji je spíše výjimečná. 

• Po vyhodnocení všech 30 případových studií nebyla zjištěna přímá vazba 

mezi úspěchem v podnikání a existencí podnikatelského plánu. Nicméně 

několik respondentů uvedlo, že kvalitní podnikatelský záměr je jedním 

nástrojů prevence rizik a krizí.  
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Podpora přechodu firmy z pozice startupu  
do druhé fáze podnikání 

Případová studie AB Digital 

 

• Podnik se ještě nachází ve fázi start up. Doporučením je nepustit 50% firmy 
pod vidinou velkých peněz investorovi. Protože pak zakladatelé ztratí 
motivaci pracovat na sobě.  

• Takže klíčem k úspěšnému přechodu firmy z pozice startup je naslouchat 
radám, pak se ale rozhodnout podle sebe, být otevřený novému, být flexibilní 
a přístupný změnám, klidně i změnit rozhodnutí. Znovu napsat a úplně 
překopat podnikatelský plán a začít od začátku.  
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Případová studie Mluvídek 

 

• Doporučení pro jiné startupy jsou obdobná, jako jsou klíčové faktory úspěchu 
této firmy, tedy kvalitní práce, komplexnost, být v obraze, tedy sledovat 
trendy, nepracovat příliš, mít stanoveny priority 
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Podpora přechodu firmy z pozice start upu  
do druhé fáze podnikání 

Případová studie Framous Pict 

 

• Důležité je učit se z chyb vlastních i cizích  

• Dále pak si prověřovat klíčové dodavatele 

• Mít finanční rezervy a vyjasněná očekávání společníků  
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Podpora přechodu firmy z pozice start upu  
do druhé fáze podnikání 

Případová studie Restart marketing 

 

– Rozhodnutí umět se podělit, tzn. nebát se přijmout zaměstnance, rozdělit práci, 
stanovit, co by mohl dělat někdo jiný (nový zaměstnanec).  
A dát mu možnost do budoucna podílet se na rozvoji firmy. 

– Důležité je propojování kontaktů, networking. 

– Klíčové faktory úspěchu:  

• Čas – každé podnikání potřebuje více času než běžné zaměstnání; 

• Zaměření/soustředění se na podnikání – dostatečně se věnovat podnikání  
a mít jej jako hlavní zdroj příjmů; 

• Networking – je třeba neustále rozšiřovat síť kontaktů; 

• Přímý prodej – největší efekt má osobní prodej. 
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Podpora přechodu firmy z pozice start upu  
do druhé fáze podnikání 

Případová studie iDevBand 

 

• Nejet na kvantitu, ale na kvalitu.  

• Dělat věci dobře.“ Ale zároveň podnik nemůže být samaritánem. Tudíž musí si nechat 
svou práci dobře zaplatit.  

• Z dlouhodobého hlediska nemá smysl podlézat cenou a získávat zakázky díky nižším 
cenám, než má konkurence.  

• Dalším doporučením je zneužití produktu nebo zákazníka, případně dlouhodobé 
spolupráce k tomu, aby se z toho stala tzv. „dojná kráva“. 
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Podpora přechodu firmy z pozice start upu  
do druhé fáze podnikání 

Případová studie Fiala architects, s.r.o. 

 

• Soustředit se na výběr zaměstnanců, dobře si je prověřit 

• Přibírání zaměstnanců generuje růst (uvolňují kapacitu jednatele firmy) 
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Workshop II – shrnutí za všechny studie 

Desatero úspěšného podnikání dle respondentů mapovací studie 

 

1. Víra v úspěch, v sebe a svůj záměr 

2. Vytrvalost, flexibilita, schopnost čelit překážkám a poučit se z proher 

3. Kvalitní, stabilní a motivovaný tým 

4. Dobrý podnikatelský plán s reálným tržním potenciálem 

5. Finanční rezerva a schopnost najít úspory a optimalizovat náklady 
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Workshop II 

Děkuji za pozornost a srdečně zvu na pokračování v Třinci  

do podnikatelského inkubátoru STEEL IT 

 

10.6. od 10:00 na Workshopy na témata: 

Jak zvýšit prodej – pozitiva dobrého marketingu 

Vstup na zahraniční trh 

 

Michal Banot, Podnikatelský inkubátor STEEL IT 
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