
Založení a rozvoj 
vlastního podnikání

SOBĚSTAČNOST



MŮŽE MI TATO SKUPINA POMOCI ZALOŽIT NEBO 
ROZVÍJET PODNIKÁNÍ?

Založit nebo rozvíjet podnikání není snadné, ale vaše skupina pro podpo-
ru soběstačnosti vám pomůže naučit se činit v podnikání moudrá rozhod-
nutí. Na setkáních skupiny si budete dávat závazky, že splníte určité úkoly. 
Členové skupiny vám poskytnou nové nápady a myšlenky a budou vás 
povzbuzovat. Cílem této skupiny není jen pomoci vám s vaším podniká-
ním, ale i pomoci vám jednat s větší poslušností a vírou v Pána a získávat 
Jeho slíbená požehnání plynoucí z časné a duchovní soběstačnosti.

CO JE TO SKUPINA PRO PODPORU SOBĚSTAČNOSTI?
Setkání skupiny pro podporu soběstačnosti se liší od většiny církevních 
tříd, lekcí a workshopů. Nejsou v nich žádní učitelé ani školitelé. Členo-
vé skupiny se učí společně a vzájemně se podporují. Navzájem se jeden 
druhému zodpovídáme z dodržování svých závazků a společně se radíme 
ohledně toho, jak řešit problémy.

CO DĚLAJÍ ČLENOVÉ SKUPINY?
Na setkání se členové skupiny zavazují jednat. Tomu, co nám pomáhá stát 
se soběstačnými, se nejen učíme, ale také to děláme. Dáváme si závazky, 
vzájemně si pomáháme je dodržovat a podáváme druhým zprávu o tom, 
jak se nám daří. Vzhledem k tomu, že setkání skupiny funguje jako rada, 
je důležité účastnit se těchto setkání pravidelně a přicházet včas. Vždy si 
s sebou noste tento pracovní sešit a brožurky Můj základ: zásady, dovednosti 
a návyky a Má cesta k dosažení soběstačnosti. Každé setkání skupiny má trvat 
asi dvě hodiny. Činnosti týkající se plnění závazků budou trvat jednu až 
dvě hodiny denně.

CO DĚLÁ VEDOUCÍ DISKUSE?
Vedoucí diskuse nejsou odborníci na podnikání či na výuku. Skupinu neve-
dou ani neučí. Zkrátka jen členům skupiny pomáhají řídit se danými mate-
riály přesně tak, jak byly napsány. Diskuse na setkáních skupiny obvykle 
vede odborník pro podporu soběstačnosti, ale je- li to potřeba, mohou být 
vedením diskuse po několika týdnech pověřeni členové skupiny. Chcete- li 
se dozvědět více, viz Průvodce pro vedoucí a videa na stránce srs. lds. org.

OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
Členové skupiny, kteří se účastní setkání skupiny a splní příslušné závazky, 
budou mít nárok na získání dvou osvědčení od vysoké školy LDS Business 
College: osvědčení z oboru podnikání (viz příslušné požadavky na stranách 
197–198) a osvědčení o soběstačnosti (viz strana 29 v brožurce Můj základ ).

„V rodině, ve sboru 
či v kůlu neexistuje 
problém, který by 
nebylo možné vyřešit, 
pokud budeme hledat 
řešení po způsobu 
Páně – tím, že se spolu 
budeme radit, skuteč-
ně radit.“

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. 
(2012), 4
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu členům skupiny nebo jim zavolejte, pokud máte 
jejich kontaktní údaje. Zeptejte se jich, zda se chystají přijít. Požádej-
te je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podepsat docházku.

• Připravte si materiály pro setkání:
◦ Přineste pro každého člena skupiny výtisk této učebnice a brožur-

ku Můj základ: zásady, dovednosti a návyky.
◦ Přineste navíc pět výtisků brožurky Má cesta k dosažení soběstačnosti 

pro případ, že ji některý člen skupiny nedostal.
◦ Je- li to možné, připravte se na to, že členům skupiny pustíte videa.
◦ Nemáte brožurky nebo videa? Můžete je najít on- line na stránce 

srs. lds. org.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.

◦ Vedoucí diskuse během setkání nestojí a ani nesedí v čele stolu. 
Nemá být v centru pozornosti, ale má pomáhat členům skupiny 
v tom, aby věnovali pozornost jeden druhému.

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte přicházející členy skupiny. Zjistěte, jak se jmenují.
• Pošlete po místnosti list papíru a požádejte členy skupiny, aby na 

něj napsali celé své jméno, sbor či odbočku a datum narození (den 
a měsíc, nikoli rok).
◦ Po skončení setkání jděte na stránku srs. lds. org/ report a řiďte se 

pokyny pro registraci všech členů skupiny.
◦ Po prvním setkání připravte seznam s kontaktními údaji, o který 

se můžete podělit se členy skupiny.
• Dejte někomu za úkol sledovat čas, aby setkání skupiny probíhalo 

podle harmonogramu. Požádejte dotyčného, aby nastavoval časomí-
ru podle pokynů v učebnici.
◦ Setkáte se například s těmito pokyny: „Čas: Pro oddíl týkající se 

učení nastavte časomíru na 60 minut.“ Ten, který má za úkol sle-
dovat čas, nastaví příslušný čas na telefonu, hodinkách nebo jiné 
dostupné časomíře, a jakmile příslušný časový úsek vyprší, oznámí 
to skupině. Skupina se pak může rozhodnout, zda začít další oddíl, 
nebo pokračovat v diskusi ještě několik dalších minut.

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?



3

Na úvod setkání:
• Přivítejte všechny v této skupině pro podporu soběstačnosti.
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Poté řekněte:

◦ „Toto je skupina pro podporu soběstačnosti s názvem ‚Založení 
a rozvoj vlastního podnikání‘. Jste tady všichni proto, abyste zalo-
žili nebo rozvíjeli podnikání?

◦ Stálý vzdělávací fond neposkytuje podnikatelské půjčky. Ale po 
absolvování těchto setkání budete lépe připraveni na to, abyste se 
mohli rozhodnout ohledně půjčky od místních poskytovatelů.

◦ Setkáme se dvanáctkrát. Každé setkání potrvá asi dvě hodiny. Kaž-
dý den také strávíme hodinu až dvě tím, že budeme plnit závazky, 
které nám v našem podnikání pomohou. Jste ochotni tomu věno-
vat tento čas?“

• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Poté řekněte:

◦ „Pokaždé, když se setkáme, zahájíme některým tématem z brožur-
ky Můj základ: zásady, dovednosti a návyky. To nám pomůže naučit 
se zásadám, dovednostem a návykům, které vedou k duchovní 
i časné soběstačnosti, a také podle nich žít.

◦ Duch Svatý vám bude v průběhu týdne přinášet 
různé nápady a myšlenky. Zapisujte si je a pak je 
uskutečněte. Když tak budete činit, Pán vám bude 
žehnat a způsobí s vaším podnikáním zázraky.“

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru 
na 20 minut.

• Přečtěte úvodní dopis od Prvního předsednictva na 
straně 2 v brožurce Můj základ. Poté v této brožurce 
projděte zásadu č. 1 a vraťte se k této učebnici.

Můj základ:  
zásady, dovednosti 

a návyky
SOBĚSTAČNOST

12374_121_PEF_MyFoundation.indd   1 8/17/15   9:00

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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JSME SOUČÁSTÍ „PÁNOVY ZÁSOBÁRNY“
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 

60 minut.

 Praktická činnost: Vytvořte skupinky po třech. Posuňte si židle tak, abyste si mezi 
sebou viděli do tváře.
 1. Jeden z vás řekne ostatním o něčem, co se mu podařilo. Napří-

klad můžete říci: „Dostal jsem v práci ocenění za vynikající 
pracovní výkon“ nebo „sloužil jsem na misii“ (nebo v jiném 
církevním povolání) nebo „jsem matka“.

 2. Nyní vám druzí dva členové týmu co nejrychleji řeknou, jaké 
dovednosti a schopnosti byly pro to, co se vám podařilo, zapo-
třebí. Neměli by mluvit déle než jednu minutu. Pokud jste řekli: 
„Sloužil jsem na misii“, druzí mohou rychle odpovědět: „To 
znamená, že jsi odvážný, jsi dobrý student, pracovitý, umíš vést 
druhé, jsi sociální pracovník, umíš si dávat cíle, dobře pracuješ 
s lidmi, jsi učitel, dokážeš dobře plánovat a jsi schopen plnit 
náročné úkoly.“

 3. Opakujte tuto činnost s každým členem týmu.

 Diskutujte: Co jste pociťovali, když druzí popisovali vaše talenty a dovednosti?

 Přečtěte si: Všechny tyto dovednosti a schopnosti, které každý z nás má, jsou 
součástí Pánovy zásobárny.

 Diskutujte: Přečtěte vpravo uvedené verše z písem. Může naše skupina spolu-
pracovat a „usilovat o blaho“ ostatních členů skupiny?

 Praktická činnost: Pusťme se do naší první praktické činnosti ve skupině. Věnujme 
nyní pět minut tomu, abychom se dohodli, jak se naše skupina 
bude jmenovat.
Napište název skupiny zde:

 

NAUČTE SE

„A toto vše ku pro-
spěchu církve živého 
Boha, aby každý člo-
věk mohl vylepšovati 
hřivnu svou, aby každý 
člověk mohl získávati 
další hřivny, ano, až 
stonásobně, aby byly 
vrženy do Pánovy 
zásobárny, … každý 
člověk usilující o blaho 
bližního svého a činící 
všechny věci s okem 
upřeným na slávu 
Boží.“
NAUKA A SMLOUVY 
82:18–19

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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CO BUDEME V TÉTO SKUPINĚ DĚLAT?
 Přečtěte si: Společně jako skupina se budeme snažit pomáhat jeden druhé-

mu založit a rozvíjet vlastní podnikání. Máme také ještě širší 
cíl – stát se soběstačnými, abychom mohli lépe sloužit druhým. 
Když se dokážeme postarat sami o sebe, můžeme pak lépe pomá-
hat ostatním.

 Video: Podívejte se na příběh o úspěchu „Samuel: Computer Repair“ 
[„Samuel: Opravy počítačů“]. (Nemáte- li video k dispozici, 
 čtěte dál.)

 Praktická činnost: V průběhu příštích 12 týdnů najdete odpověď na níže uvedené 
otázky týkající se podnikání. Společně si tyto otázky, na které 
najdete v rámci této skupiny pro podporu soběstačnosti odpově-
di, přečtěte.

TÝDEN JAK ZALOŽIT VLASTNÍ PODNIKÁNÍ TÝDEN JAK ROZVÍJET VLASTNÍ PODNIKÁNÍ

1 Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání? 7 Jak rozvíjet vlastní podnikání?

2 Co chtějí lidé kupovat? 8 Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje 
podnikání?

3 Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu? 9 Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání 
použít půjčku?

4 Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné? 10 Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?

5 Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných 
financí? 11 Jak zvýšit zisk?

6 Jak se mému podnikání daří? 12 Jak pokračovat v rozvoji podnikání?

 Přečtěte si: Každý týden si budeme dávat závazky, plnit úkoly, včas přicházet 
na naše setkání a podávat zprávu ostatním členům skupiny. Když 
budeme jako skupina spolupracovat, dosáhneme společně úspě-
chu! Zde je otázka a úkol pro tento týden.

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Na co mám zaměřit úsilí při zakládání 
nebo rozvíjení vlastního podnikání?
ÚKOL TÝDNE – Používat každý den Mapu úspěšného podni-
kání, abych poznal(a), na co mám při zakládání a rozvíjení 
podnikání zaměřovat úsilí.

Zbývající část tohoto setkání nám pomůže zodpovědět tuto 
otázku a pustit se do tohoto úkolu.

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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JAK MOHU MOUDŘE HOSPODAŘIT SE SVÝMI FINANČNÍMI 
PROSTŘEDKY?
 Přečtěte si: Být soběstačnými zahrnuje i to, že utrácíme méně, než kolik 

vyděláme, a že máme něco našetřeno. Úspory nám mohou 
pomoci zvládat nečekané výdaje nebo zaopatřit sebe a rodinu, 
když je náš příjem nižší, než kolik jsme očekávali. V rámci této 
skupiny si dejte závazek, že každý týden něco uspoříte, i kdyby to 
byla jedna či dvě mince.

 Diskutujte: V některých oblastech na světě je dobré spořit v bance. V jiných 
oblastech to není dobrý nápad – například když se daná země 
potýká s vysokou inflací nebo když jsou banky nestabilní. Jsou 
podmínky pro spoření v bance ve vaší oblasti dobré? Které banky 
nabízejí nejlepší úrok na spořicím účtu?

 Přečtěte si: Další součástí soběstačnosti je nemít osobní dluhy. Osobní úvěry 
či půjčky se používají pro to, abychom mohli utratit více, než 
kolik jsme schopni zaplatit. Proroci nám radí, abychom se vyva-
rovali osobních dluhů, a tím, jak se budeme stávat soběstačněj-
šími, budeme osobní dluhy snižovat a odstraňovat. Nicméně 
obchodní dluhy mohou být v některých případech moudrou 
volbou. V rámci této skupiny se naučíme poznat, kdy nám může 
půjčka v rozvoji podnikání pomoci.
Nenadálé potřeby lékařské péče často přinášejí značné finanční 
výdaje. Zdravotní pojištění a státní programy zdravotní péče 
mohou často pomoci se před těmito výdaji chránit. Placení 
zdravotního pojištění či zapojení do jiného státního zdravotní-
ho programu může být důležitou součástí naší cesty k dosažení 
soběstačnosti.

 Diskutujte: Některé typy pojištění (například zdravotní nebo životní) jsou 
dostupnější a užitečnější než jiné. Někteří poskytovatelé pojištění 
jsou dobří a jiní nepoctiví. Jaké jsou ve vaší oblasti možnosti pro 
získání nejlepšího pojištění?

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM PODNIKATELEM ČI MAJITELEM 
OBCHODU?
 Praktická činnost: Mapa úspěšného podnikání obsahuje seznam toho, co úspěšní 

podnikatelé dělají. Vytvořte dvojici s dalším členem skupiny. 
Nalistujte si Mapu úspěšného podnikání na poslední straně této 
učebnice.
Střídejte se ve čtení toho, jak úspěšní pod-
nikatelé nacházejí odpovědi na otázku „Co 
chtějí lidé kupovat?“

 Diskutujte: Jak vám může Mapa úspěšného podnikání 
pomáhat stát se úspěšnými podnikateli?

 Přečtěte si: Kdykoli v této učebnici uvidíme tento 
 symbol, budeme vědět, že se jedná 
o zásadu z Mapy úspěšného podnikání.
Mapa úspěšného podnikání neslouží jen 
pro naše setkání. Používáme ji běžně v prů-
běhu celého týdne. Kdykoli narazíme na 
nějaký problém nebo příležitost, podíváme 
se do Mapy úspěšného podnikání, abychom 
viděli, co by úspěšný podnikatel udělal.

JAK ZLEPŠIT VLASTNÍ PODNIKÁNÍ?
 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé dokáží svou podnikatelskou činnost jasně 

popsat. To jim pomáhá zaměřit se na to, co vydělává peníze a co 
nikoli. Také jim to pomáhá získávat pomoc od ostatních – napří-
klad od ostatních podnikatelů či poskytovatelů půjček. Úspěšní 
majitelé podniků či obchodů sledují a zaznamenávají, jak se 
jejich podnikání daří.
Opatřete si tento týden prázdný zápisník pro své podnikání. 
Budete ho používat k tomu, abyste zapisovali myšlenky a nápady 
týkající se vašeho podnikání a zaznamenávali si obchodní tran-
sakce. Tyto podnikatelské zápisníky budeme používat na setká-
ních i v průběhu týdne.
Kdykoli v učebnici uvidíme tento symbol, 
připomene nám to, abychom si zapisovali do podnikatelského 
zápisníku.

ZÁKAZNÍCI
Co chtějí lidé kupovat?

• Poznejte, proč lidé kupují váš produkt
• Poznejte, čeho si zákazníci cení
• Učte se od zákazníků každý den

NÁKLADY
Jak mít pod  

kontrolou náklady?
• Snižujte náklady
• Používejte více dodavatelů
• Přidávejte fixní náklady jen 

tehdy, když to zvýší zisk
• Investujte moudře
• Používejte čtyři správné 

faktory, abyste si půjčovali 
moudře

PRODEJ
Jak prodávat?

• Vždy se snažte prodat 
něco navíc

• Obracejte zásoby často
• Ptejte se, naslouchejte, 

navrhujte
• Usnadňujte zákazníkům 

nakupování
• Uzavírejte obchody

ZISK
Jak zvýšit zisk?

• Veďte denní záznamy
• Vyplácejte si mzdu
• Usilujte o  každodenní zisk
• Nakupujte lacino, 

 prodávejte draho

• Nezcizujte peníze ze 
svého podnikání

• Používejte produktivní 
aktiva

ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ
Jak vést vlastní podnikání?

• Oddělujte záznamy v 
podnikání od osobních 
záznamů

• Veďte denní záznamy
• Nejprve zaplaťte 

 desátek
• Každý týden spořte
• Každý den něco zlepšete

• Neustále se vzdělávejte
• Žijte podle zásad 

z  programu Můj základ
• Dávejte si podnětné 

a měřitelné cíle
• Začněte s málem, ale 

mějte velké cíle
• Nikdy se nevzdávejte!

MAPA ÚSPĚŠNÉHO 
PODNIKÁNÍ
Zásady úspěšného podnikání

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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JAK DOHLÍŽET NA PODNIKÁNÍ A PŘEMÝŠLET O 
PODNIKATELSKÉM ÚSPĚCHU?
 Přečtěte si: V rámci úkolu pro tento týden se naučíme používat Mapu úspěš-

ného podnikání, abychom mohli své podnikání sledovat a zjistit, 
zda se řídí zásadami pro dosažení úspěchu.

 Praktická činnost: Vytvořte skupinky po třech. Posuňte si židle tak, abyste si mezi 
sebou viděli do tváře. Pomocí Mapy úspěšného podnikání postu-
pujte podle těchto pokynů:
 1. Určete si nějakou místní firmu nebo obchod, o které všichni 

něco víte. Pak jedna osoba položí nějakou otázku z mapy. Napří-
klad: „Zdá se vám, že majitel tohoto obchodu s nábytkem ví, co 
lidé chtějí kupovat?“ Nebo: „Zdá se vám, že umí prodávat?“

 2. Ostatní v jedné či dvou minutách odpoví podle toho, jak danou 
firmu nebo obchod znají a na základě zásad uvedených v mapě. 
Například: „Ano, majitel ví, čeho si lidé cení.“ Nebo: „Ne, maji-
tel neumí moc dobře prodávat.“

 3. Opakujte toto třikrát až čtyřikrát.
 4. Nyní si promluvte o vlastním podnikání. Děláte to, co dělají 

úspěšní podnikatelé?

 Praktická činnost: Se svým partnerem si nalistujte strany 13–14. Přečtěte si je a dis-
kutujte o tom, jak tento týden budete své podnikání sledovat.

PROČ SI PÁN PŘEJE, ABYCHOM BYLI SOBĚSTAČNÍ?
 Diskutujte: Proč si Pán přeje, abychom byli soběstační?

 Přečtěte si: Přečtěte vpravo uvedený citát.

 Diskutujte: Jak může naše úsilí založit nebo rozvíjet podnikání sloužit „sva-
tým účelům“, jak o tom mluvil starší Christofferson?

 Přečtěte si: Pán má moc pomáhat nám stát se soběstačnými. Řekl: „Viz, já 
jsem Bůh; a já jsem Bůh zázraků.“ (2. Nefi 27:23.) Když věnuje-
me neboli zasvětíme své úsilí v podnikání svatému účelu stát se 
soběstačnými, Pán nás povede skrze inspiraci. Když budeme pro-
jevovat víru tím, že budeme naslouchat nabádáním a budeme se 
jimi řídit, Pán uskuteční zázraky a pomůže nám toho zvládnout 
více, než bychom kdy byli schopni zvládnout sami.

„Zasvětit něco zname-
ná vyčlenit to nebo to 
považovat za posvát-
né, věnovat to svatým 
účelům.“
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
„Zamyšlení nad 
zasvěceným životem“, 
Liahona, listopad 
2010, 16

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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CO MÁM DĚLAT, ABY SE MI VÍCE DAŘILO?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 

10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

  

 

 Praktická činnost: Co můžete tento týden udělat pro to, abyste založili nebo zlepšili 
vlastní podnikání?
Z tohoto nápadu vytvořte svůj „týdenní podnikatelský cíl“. To 
bude představovat závazek, který si dáte.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným na 
další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

ZAMYSLETE SE

„Pán je schopen 
konati všechny věci 
podle své vůle pro děti 
lidské, pakliže v něho 
prokazují víru.“
1. NEFI 7:12

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 

10 minut.

 Přečtěte si: Každý týden si vybereme „partnera pro úkoly“. Jedná se o člena 
skupiny, který nám bude pomáhat dodržovat naše závazky. Part-
neři pro úkoly se mají v průběhu týdne navzájem kontaktovat 
a podávat si zprávu o tom, jak se jim daří. Partner pro úkoly je 
obvykle člen skupiny téhož pohlaví, který není členem vaší rodiny.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Splním všechny každodenní činnosti z Mapy úspěšného podnikání (viz strany 
13–14).

Opatřím si podnikatelský zápisník a přinesu si ho na příští setkání.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   
 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

UČIŇTE ZÁVAZEK

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Video: „Action and Commitment“ [„Úkol a závazek“] (Nemáte toto 

video k dispozici? Přečtěte stranu 12.)

 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenejte svůj pokrok pomocí této 
tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Splnil(a) 
jsem 

 každodenní 
činnosti 
z Mapy 

úspěšného 
podnikání 
(napište 

počet dnů)

Přinesl(a) 
jsem si 

podnikatel-
ský zápisník 

(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta 
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.

 Přečtěte si: Na příštím setkání skupiny vedoucí diskuse nakreslí na tabuli 
tabulku pro plnění závazků (podobnou té, která je uvedena výše). 
Dorazíme 10 minut před začátkem setkání a do tabulky zazname-
náme, jak se nám daří.
Vyberte někoho, kdo příští týden povede diskusi na dané téma 
z programu Můj základ. Požádejte ho, aby si přečetl text na 
vnitřní straně obálky této brožurky, kde se dozví, co mají vedou-
cí diskuse dělat. Má vést diskusi přesně tak, jak ji vedl vedoucí 
diskuse dnes:
• Zvěte Ducha, aby byl přítomen; vyzývejte členy skupiny, aby 

usilovali o Ducha.
• Důvěřujte výukovým materiálům; nepřidávejte k nim nic; 

zkrátka se řiďte pokyny.
• Zacházejte správně s časem.
• Chovejte se činorodě; setkání si užívejte!

 Praktická činnost: Kdo by chtěl získat osvědčení v oboru podnikání od vysoké školy 
LDS Business College, která sídlí v Salt Lake City v Utahu (USA)? 
Nalistujte si strany 197–198 a střídejte se v přečtení požadavků na 
získání osvědčení.

 Přečtěte si: Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Poznámka pro 
vedoucího diskuse:
Nezapomeňte si 
připravit výtisk kon-
taktních údajů členů 
skupiny pro příští 
setkání.
Také pamatujte na to, 
abyste všechny členy 
skupiny zaregistrovali 
na stránce srs. lds. org/ 
report.

„Když je výkon měřen, 
zlepšuje se. Když je 
výkon měřen a je 
o něm podána zpráva, 
míra zlepšení se 
zrychluje.“
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, Oct. 
1970, 107

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?



12

ÚKOL A ZÁVAZEK
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

1. VYPRAVĚČ: Věříme, že si máme dávat 
závazky a dodržovat je. Vše, co v rámci 
skupiny pro podporu soběstačnosti děláme, 
se týká závazků a podávání zpráv o jejich 
plnění.
2. VYPRAVĚČ: Na konci každého setkání 
skupiny si projdeme úkoly pro daný týden 
a na důkaz svého závazku připojíme svůj 
podpis. Také si pro daný týden vybereme 
„partnera pro úkoly“. Ten se nám v učeb-
nici podepíše, čímž nám slíbí svou podporu 
a pomoc. A každý den během týdne svého 
partnera pro úkoly kontaktujeme, abychom 
mu podali zprávu o tom, co jsme udělali, 
a aby nám v případě potřeby pomohl.
3. VYPRAVĚČ: V průběhu týdne si bude-
me v učebnici zaznamenávat, jak se nám 
daří, a budeme používat různé pomůcky, 
jako jsou například pracovní listy či jiné 
formuláře. A budeme- li potřebovat další 
pomoc, můžeme kontaktovat členy rodiny, 
přátele nebo vedoucího diskuse.
4. VYPRAVĚČ: Na začátku příštího setká-
ní podáme o plnění svých závazků zprávu. 
Má to být pro každého příjemná a mocná 
zkušenost. Přemýšlejte o tom, jak čle-
nům skupiny pomohlo, že si dali závazek 
a podali o něm zprávu.

1. ČLEN SKUPINY: Když jsem poprvé 
podával zprávu o svých závazcích, pomys-
lel jsem si: „To je tak trochu divné.“ Proč 
by mělo ostatní členy skupiny zajímat, co 
jsem dělal? Ale pak jsem zjistil, že je to 
opravdu zajímá. A to mi pomáhalo.
2. ČLEN SKUPINY: Uvědomil jsem si, že 
nechci svou skupinu zklamat. A tak jsem 
se opravdu snažil všechny své závazky 
dodržovat. Nevím, zda by se mi dařilo 
dosahovat pokroku nějak jinak. Když jsem 
každý týden podával zprávu, opravdu mi 
to pomohlo utřídit si priority.
3. ČLEN SKUPINY: Když jsem přemýšlel 
o své cestě k dosažení soběstačnosti, měl 
jsem z toho hrozný strach, protože to byl 
velký cíl. Ale setkání skupiny mi pomohlo 
rozdělit ho na malé kroky. A o každém 
kroku jsem skupině podával zprávu. Díky 
tomu jsem dosáhl skutečného pokroku. 
Myslím, že tohoto úspěchu jsem dosáhl 
díky osvojení si nových návyků.
Zpět na stranu 11

Zdroje a materiály
1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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JAK POUŽÍVAT MAPU ÚSPĚŠNÉHO PODNIKÁNÍ?
Každý den tohoto týdne si všímejte zásad úspěšného podnikání, přemýšlejte 
o nich a hloubejte nad nimi. Navštěvujte každý den na jednu až dvě hodiny různé 
firmy či obchody a sledujte jejich činnost. Vezměte si s sebou zápisník a tuto učeb-
nici, abyste se mohli zamýšlet nad níže uvedenými otázkami a nad Mapou úspěš-
ného podnikání (na poslední straně této učebnice).

ČINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ DNY:
1. den

Zákazníci

Sledujte, co, kdy a kolik toho zákazníci nakupují. Projděte si zásady týkající se zákazníků uvedené 
na mapě. Zde si zapište své myšlenky:

  

  

 

2. den

Prodej

Jak firmy nebo obchody prodávají své produkty či služby? V čem by se mohly zlepšit? Projděte si 
zásady týkající se prodeje uvedené na mapě. Zde si zapište své myšlenky:

  

  

 

3. den

Náklady

Zamyslete se nad tím, jaké mají firmy nebo obchody náklady. Jak tyto náklady snižují? Projděte si 
zásady týkající se nákladů uvedené na mapě. Zde si zapište své myšlenky:

  

  

 

4. den

Zisk

Jak tyto firmy nebo obchody sledují a zaznamenávají své příjmy či výdaje? Pokud by to byla vaše 
firma nebo váš obchod, jak byste si zaznamenávali pohyb peněz? Projděte si zásady týkající se 
zisku uvedené na mapě. Zde si zapište své myšlenky:

  

  

 

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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Další dva dny přemítejte a modlete se o ujištění ohledně toho, že Pán vám požeh-
ná v úsilí sloužit ve vašem podnikání svatému účelu. Když přemýšlíte o různých 
oddílech Mapy úspěšného podnikání, zapisujte si vnuknutí a myšlenky, které vás 
každý den napadají.

ČINNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ DNY:
5. den

Zákazníci

  

  

 

Prodej

  

  

 

6. den

Zisk

  

  

 

Náklady

  

  

 

Zpět na stranu 8

1: Jak založit nebo zlepšit vlastní podnikání?
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Co chtějí lidé kupovat?

Založení a rozvoj 
vlastního podnikání
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání. Nemáte brožurky nebo videa? 
Můžete je najít na stránce srs. lds. org.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho další-

ho.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno člena 
skupiny

Splnil(a) jsem 
každodenní 

činnosti 
z Mapy 

úspěšného 
podnikání 
(napište 

počet dnů)

Přinesl(a) 
jsem si 

 podnikatelský 
zápisník  

(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 6 A A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Rozdejte všem kontaktní údaje členů skupiny (z minulého setkání).
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 2 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.

NOVÉ! 

NOVÉ! 

NOVÉ! 

2: Co chtějí lidé kupovat?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Diskutujte: Přečtěte vpravo uvedený citát. Jak se to týká naší skupiny?

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Máme se snažit plnit všechny 
své závazky. To je jeden z hlavních návyků soběstačných lidí.
Zatímco ještě stojíme, zopakujme si společně hlavní myšlenky 
tohoto programu. Tyto myšlenky nám připomínají účel setkávání 
naší skupiny.

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďme se.
Přinesl si každý z vás podnikatelský zápisník? Pokud si ho někdo 
z vás nepřinesl, požádejte někoho o kus papíru, na který dnes 
budete psát. Po tomto setkání si prosím opatřete zápisník, který 
budete používat při všech zbývajících setkáních.
Kdykoli uvidíme tento symbol, 
připomene nám to, že to, co probíráme, je důležité, a máme si 
to zapsat do podnikatelského zápisníku. Nemusíme si to zapsat 
hned, ale během setkání nebo během týdne bychom si měli 
zapsat to, co nám pomůže založit nebo rozvíjet podnikání.

 Diskutujte: Raďme se společně a s podnikáním si vzájemně pomáhejme. Toto 
je nejdůležitější diskuse tohoto setkání!
Co jste se dozvěděli, když jste plnili každodenní činnosti z Mapy 
úspěšného podnikání? Jak to pomůže vašemu podnikání?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení své-
ho týdenního podnikatelského cíle?

Do podnikatelského 
zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.

PODEJTE ZPRÁVU

„Když je výkon měřen, 
zlepšuje se. Když je 
výkon měřen a je 
o něm podána zprá-
va, míra zlepšení se 
zrychluje.“
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, Oct. 
1970, 107

2: Co chtějí lidé kupovat?
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NAUČTE SE

ZÁKAZNÍCI
Co chtějí lidé kupovat?

• Poznejte, proč lidé kupují váš produkt
• Poznejte, čeho si zákazníci cení
• Učte se od zákazníků každý den

NÁKLADY
Jak mít pod  

kontrolou náklady?
• Snižujte náklady
• Používejte více dodavatelů
• Přidávejte fixní náklady jen 

tehdy, když to zvýší zisk
• Investujte moudře
• Používejte čtyři správné 

faktory, abyste si půjčovali 
moudře

PRODEJ
Jak prodávat?

• Vždy se snažte prodat 
něco navíc

• Obracejte zásoby často
• Ptejte se, naslouchejte, 

navrhujte
• Usnadňujte zákazníkům 

nakupování
• Uzavírejte obchody

ZISK
Jak zvýšit zisk?

• Veďte denní záznamy
• Vyplácejte si mzdu
• Usilujte o  každodenní zisk
• Nakupujte lacino, 

 prodávejte draho

• Nezcizujte peníze ze 
svého podnikání

• Používejte produktivní 
aktiva

ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ
Jak vést vlastní podnikání?

• Oddělujte záznamy v 
podnikání od osobních 
záznamů

• Veďte denní záznamy
• Nejprve zaplaťte 

 desátek
• Každý týden spořte
• Každý den něco zlepšete

• Neustále se vzdělávejte
• Žijte podle zásad 

z  programu Můj základ
• Dávejte si podnětné 

a měřitelné cíle
• Začněte s málem, ale 

mějte velké cíle
• Nikdy se nevzdávejte!

MAPA ÚSPĚŠNÉHO 
PODNIKÁNÍ
Zásady úspěšného podnikání

CO CHTĚJÍ LIDÉ KUPOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Jak si vybrat obory podnikání, které mohou být úspěšné? Pokud 
již v nějakém oboru podnikáme, jak poznáme, že je to obor 
správný?
Tato lekce se bude zaměřovat na oddíl Zákazníci z Mapy úspěš-
ného podnikání.

 Video: „Business on a Stick“ [„Podnikání na hůlce“] (Nemáte toto 
video k dispozici? Přečtěte stranu 26.)

 Diskutujte: Čemu jste se díky tomuto videu naučili?

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Co chtějí lidé kupovat?
ÚKOLY TÝDNE – Promluvím si s podnikateli a se zákazníky 
a vyberu si produkt nebo službu, které řeší problémy zákazníků.

Ve zbývající části tohoto setkání se seznámíte s dovednostmi, kte-
ré vám pomohou odpovědět na tuto otázku a splnit tyto úkoly, 
a tyto dovednosti si procvičíte. Toto video vám pomůže začít tím, 
že si položíte správné otázky.

 Video: „Selecting the Right Business“ [„Výběr správného podnikání“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 28.)

 Přečtěte si: Projděme si toto schéma a proveďme praktickou činnost uvede-
nou na další straně.

VÝBĚR SPRÁVNÉHO PODNIKÁNÍ

1  Co chtějí lidé kupovat?
ZÁKAZNÍCI, PRODUKTY

2  Co mohu 
nabídnout?

DOVEDNOSTI, 
ZÁJMY, ZKUŠENOSTI

3  Co mi umožní 
snadný vstup?
 KONKURENCE, 
 DODAVATELÉ, 

KAPITÁL

4  Co zvýší můj příjem?
ODPOVÍDAJÍCÍ VÝNOSY/ZISKY

SPRÁVNÉ  PODNIKÁNÍ 
PRO MĚ!

2: Co chtějí lidé kupovat?
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JAK VYBRAT SPRÁVNÝ OBOR PODNIKÁNÍ?
 Praktická činnost: Jaký obor podnikání zvažujete: potravinářství, pohostinství, zdra-

votní péče, úklid/údržba, stavebnictví, ruční výroba, služby nebo 
něco jiného?
Použijte čtyři otázky ve schématu na předcházející straně, aby 
vám pomohly zúžit vaše rozhodování. Všimněte si příkladů 
uvedených vpravo. Zapište si jeden nebo dva obory podnikání, 
které vás zajímají:

 
Členovi skupiny, který sedí vedle vás, položte všechny tyto otáz-
ky s ohledem na jeho konkrétní obor podnikání. Své odpovědi 
si zapište.
 1. Jaké konkrétní potřeby zákazníků vidíte ve svém podnikání nebo 

v oboru podnikání, který vás zajímá? Co by zákazníci kupovali?

  

 

 2. Jaké potřeby zákazníků může vaše podnikání naplnit? V čem 
jste dobří nebo co by pro vás bylo zajímavé dělat?

  

 

 3. V čem konkrétně byste mohli začít snadno podnikat nebo 
jak byste mohli rozvinout či změnit své stávající podnikání, 
aby bylo ziskovější? Přemýšlejte o konkurenci, o dodavatelích 
a o potřebných financích.

  

 

 4. Jak vám vaše podnikání umožní zvýšit příjem a stát se 
soběstačnějšími? Kde můžete vytvářet zisk?

  

 

Nyní si zapište několik konkrétních oborů podnikání, o kterých 
se chcete něco dozvědět:

  

 

Příklad:
Potraviny, prodej

Zákusky nebo svačiny
Levné pochoutky pro 
odpoledne, na večer

Ráda připravuji jídlo
Jsem dobrý v prodejní 
činnosti

Jednoduchý produkt
Nízké náklady na 
rozjezd
Malá konkurence

Hodně zákazníků

Úspěšní podnikatelé 
mají velké cíle, ale 
malé začátky.

Mobilní lahůdky?
Zmrzlina? Ovoce?
Zábavné předměty?

2: Co chtějí lidé kupovat?
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JAK SE MOHU UČIT OD OSTATNÍCH PODNIKATELŮ?
 Přečtěte si: Když teď máme určitou představu o svém podnikání, provedeme 

průzkum trhu, abychom si své představy ověřili a dozvěděli se 
něco dalšího. Budeme sledovat druhé lidi, mluvit se zákazníky, 
mluvit s konkurencí a zkoušet různé produkty. A najdeme skuteč-
né potřeby a odpovědi.

 Video: „Talking to Business Owners“ [„Rozhovory s podnikateli“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Pokračujte ve čtení.)

 Praktická činnost: Se členem skupiny, jenž sedí vedle vás, si procvičte otázky, které 
tento týden budete klást podnikatelům. Vysvětlete jeden druhému 
své podnikání nebo obor, v němž chcete začít podnikat. Vystřídejte 
se při představování jeden druhému a kladení níže uvedených otá-
zek. Poskytněte jeden druhému zpětnou vazbu a zkuste si to znovu.

PŘEDSTAVTE SE: Dobrý den, jmenuji se ___ (jméno). Jak se jmenujete vy? Studuji obor podnikání 
a teď se učíme o tom, jak dosáhnout v podnikání úspěchu. Mohu vám položit několik otázek?

POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ, PRODUKT
• Co vaši zákazníci kupují nejvíce?
• Proč podle vás vaši zákazníci kupují to, co prodáváte?
• Kdo je vaše konkurence? Díky čemu je váš obchod lepší než ten jejich?

DODAVATELÉ, ZISK
• Odkud získáváte své zboží? Máte i jiné dodavatele?
• Myslíte si, že byste dokázal nakoupit za nižší cenu, pokud byste toho  najednou nakoupil více?
• Za jakou cenu prodáváte? Jak jste si tuto cenu stanovil? Jste v zisku?
• Co by se stalo, kdybyste cenu zvýšil nebo snížil?

PRODEJ
• Kolik toho přibližně každý den prodáte?
• Jak hledáte nové zákazníky?
• Jak důležité je místo vašeho podnikání?
• Co vám nejvíce pomohlo dosáhnout úspěchu? Jaké jsou vaše největší problémy?

 Diskutujte: Jakmile si to všichni alespoň jednou zkusili, diskutujte s celou 
skupinou: Až se vydáte ven a budete mluvit s podnikateli, na co 
se jich zeptáte? Zapište si, co jste se dozvěděli:

  

 

 Přečtěte si: Až budete každý den během tohoto týdne mluvit s podnikateli, 
zapisujte si poznatky do podnikatelského zápisníku.

 Video: Podívejte se, jak Joseph a John založili nové podnikání. Pusťte 
si video „Joseph and John: Medical Products“ [„Joseph a John: 
Zdravotní produkty“]. (Nemáte toto video k dispozici? Přejděte 
na další stranu.)

2: Co chtějí lidé kupovat?
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JAK SE MOHU UČIT OD ZÁKAZNÍKŮ?
 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé se učí od svých zákazníků každý den. Když 

sledujeme své zákazníky a mluvíme s nimi, můžeme se toho 
hodně naučit. Ti totiž rozhodují o tom, zda naše podnikání bude 
úspěšné nebo nikoli. Naslouchejme jim a učme se!

 Video: „Talking to Business Owners“ [„Rozhovory s podnikateli“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Pokračujte ve čtení.)

 Praktická činnost: S jiným členem skupiny si procvičte otázky, které tento týden 
budete pokládat zákazníkům. Představte si, že tento jiný člen sku-
piny je váš zákazník. Diskutujte o některých níže uvedených otáz-
kách, které se vztahují k vašemu podnikání nebo podnikatelskému 
záměru. Dělejte si poznámky! Pak si role vyměňte. Poskytněte si 
navzájem zpětnou vazbu a procvičte si části, které vám nejdou.

PŘEDSTAVTE SE: Dobrý den, jmenuji se ___ (jméno). Jak se jmenujete vy? Studuji obor 
podnikání a teď se učíme o zákaznících. Mohu vám položit pár otázek?

POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ, PRODUKT
• Co od tohoto podnikatele nebo obchodu kupujete?
• Kdybyste měli tu možnost, co byste na tomto výrobku změnili? Co byste změnili na 

tomto obchodu?
• Koupili jste si toto zboží i jinde? Bylo lepší nebo horší? Proč?

PRODEJ, ZISK
• Co se vám líbí na nakupování tohoto zboží právě zde?
• Co by vám pomohlo, abyste toho chtěli kupovat více?
• Je cena zhruba odpovídající? Kupovali byste toho více, kdyby byla cena nižší?
• Kupovali byste toho stejně, kdyby se cena zvýšila?
• Je umístění obchodu důležité?

POSTŘEHY (Nepokládejte níže uvedené otázky; najděte na ně odpovědi 
tím, že budete zákazníky pozorovat.)
• Jsou zákazníky většinou ženy, muži, nebo je to půl na půl?
• Jsou zákazníci mladší nebo starší?
• Vypadá to, že mají spíše více peněz, nebo méně?
• Ve kterou část dne nakupují?
• Kolik toho nakupují?

 Přečtěte si: Až budete každý den během tohoto týdne mluvit se zákazníky, 
zapisujte si poznatky do podnikatelského zápisníku.

 Diskutujte: Na co se tento týden budete zákazníků ptát? Zapište si své nápa-
dy sem nebo do podnikatelského zápisníku:

  

 

Úspěšní podnikatelé 
se učí od svých záka-
zníků každý den.

2: Co chtějí lidé kupovat?



22

JAK POUŽÍVAT PRŮZKUM TRHU?
 Přečtěte si: Jakmile provedeme průzkum trhu, je třeba získané poznatky 

vyhodnotit. Procvičme si proces vyhodnocování.

 Praktická činnost: Vyberte si některého jiného člena skupiny, aby s vámi spolu-
pracoval. Zběžně se podívejte na zisky, konkurenci a dodavatele 
těchto dvou podnikání.

STÁNEK S OVOCEM ZHODNOCENÍ

Prodané kusy (denní průměr) 200 Jednotek za měsíc 5 000

Prodejní cena 5 za kus (průměr) Prodáno za měsíc 25 000

Nákupní cena 4 za kus (průměr) Náklady za měsíc (20 200)

Konkurence 6 stánků s ovocem ZISK 4 800

Dodavatelé 2 dodavatelé, zdaleka

OBLEČENÍ PRO DĚTI ZHODNOCENÍ

Prodané položky (denní průměr) 20 Jednotek za měsíc 500

Prodejní cena 100 za položku (průměr) Prodáno za měsíc 50 000

Nákupní cena 80 za položku (průměr) Náklady za měsíc (40 000)

Konkurence Žádná poblíž ZISK 10 000

Dodavatelé 3 dodavatelé, poblíž

 Diskutujte: Které podnikání byste si vybrali? Proč?
Na základě toho, co jsme dnes probírali, na co dalšího byste se 
zeptali ohledně těchto obchodů nebo jejich zákazníků?

 Přečtěte si: V průběhu tohoto týdne se připravíme na to, abychom se dokázali 
rozhodnout, v čem budeme podnikat! Během týdne si zopakuje-
me vše, co jsme se naučili, a na příští setkání přijdeme s podni-
katelským nápadem (který se bude týkat buď nového podnikání, 
nebo zlepšení stávajícího). Pokud již vlastní podnikání máme, 
určíme si, zda je toto podnikání pro nás tou nejlepší volbou.

2: Co chtějí lidé kupovat?
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ZAMYSLETE SE

CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným 
na další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„A pakliže děti lidské 
zachovávají přikázá-
ní Boží, on je živí a 
posiluje je a posky-
tuje prostředky, jimiž 
mohou uskutečniti to, 
co jim přikázal.“
1. NEFI 17:3

2: Co chtějí lidé kupovat?
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Budu sledovat alespoň 10 podnikatelů a zákazníků a promluvím si 
s nimi. (Viz otázky na stranách 29–30.)

Vyberu si nový obor podnikání nebo si stanovím, jak své podnikání 
zlepším.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   
 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

UČIŇTE ZÁVAZEK

2: Co chtějí lidé kupovat?
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Sledoval(a) 
jsem alespoň 
10  majitelů 

obchodu 
a zákazníků 

a promluvil(a) 
jsem si s nimi 

(počet)

Vybral(a) jsem 
si nový obor 

podnikání 
nebo jsem si 

stanovil(a), jak 
své  podnikání 

zlepším 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) jsem 
 týdenního 

podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a)  
jsem zprávu  

partnerovi pro  
úkoly  

(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta 
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.

 Přečtěte si: Na příštím setkání skupiny vedoucí diskuse nakreslí na tabuli 
tabulku pro plnění závazků (podobnou té, která je uvedena výše). 
Dorazíme 10 minut před začátkem setkání a do tabulky zazname-
náme, jak se nám daří.
Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ. Připomeňte mu, aby se držel mate-
riálu a aby si nic jiného s sebou nenosil. (Nevíte, jak vést diskusi 
na téma z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 11 a vnitřní 
stranu obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komentáře, 
doporučení a zku-
šenosti na adre-
su:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2: Co chtějí lidé kupovat?
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PODNIKÁNÍ NA HŮLCE
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

SITUACE: Tři zklamaní lidé sedí na lavič-
ce, přichází čtvrtý, který si k nim přisedne.
VYPRAVĚČ: Co tedy úspěšné podnikání 
znamená? Znamená to pomáhat lidem 
vyřešit jejich problémy. Znamená to poro-
zumět zákazníkům. Pokud má někdo něja-
kou potřebu a vy mu pomůžete ji vyřešit, 
pak vám za to ZAPLATÍ. A to je dobře! 
Jak ale zjistit, co zákazníci potřebují?
4. OSOBA: Ahoj. Snažím se začít s podni-
káním. Má někdo z vás vlastní podnikání?
OSTATNÍ: „Jo.“ „Jo.“ „Jo.“
4. OSOBA: No, to je skvělé. V čem pod-
nikáte?
1. OSOBA: No, mně se prostě líbí netopý-
ři, takže prodávám netopýry na hůlce. Jako 
domácí mazlíčky. Jsou hrozně roztomilí. 
A můžete je krmit mouchami.
4. OSOBA: Opravdu?
1. OSOBA: Jo.
4. OSOBA: A jak to jde?
1. OSOBA: No, nic moc. Připadá mi, že to 
lidé nechápou. A netopýři někdy koušou.
4. OSOBA: Aha, a co vy?
2. OSOBA: No, já jsem dobrá kuchařka.

4. OSOBA: Kuchařka?
2. OSOBA: Ano. Takže jsem si sehnala 
tenhle recept na máslo na hůlce.
4. OSOBA: Na hůlce?
2. OSOBA: Ano. Máslo je zabalené v kuku-
řičné placce. Jsem v tom opravdu dobrá.
4. OSOBA: A jak to jde?
2. OSOBA: Prodala jsem jich pár … no 
vlastně jen jedno.
4. OSOBA: A vy?
3. OSOBA: Já jsem sledoval lidi na ulici 
v různých částech dne. A ptal jsem se jich 
na různé věci. Sledoval jsem, co kupují, kdy 
a za kolik. Mluvil jsem s prodejci o tom, co 
se dobře prodává a co ne. Zajímal jsem se 
o podnikání s jídlem, protože s tím se dá 
snadno začít, a já rád jím a mám rád lidi.
4. OSOBA: Opravdu? To všechno jste 
udělal?
3. OSOBA: Ano, strávil jsem tím několik 
dnů. Bylo to opravdu zajímavé.
4. OSOBA: To určitě muselo být! Co jste 
zjistil?

Pokračování na další straně

Zdroje a materiály
2: Co chtějí lidé kupovat?
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3. OSOBA: No, byl jsem překvapený. 
Zjistil jsem, že odpoledne a večer lidé chtěli 
něco sladkého, snadno dostupného, ne 
moc drahého, a tak trochu i zábavného – 
nějakou sladkost, na které by si pochutnali 
a o kterou by se mohli podělit s kamará-
dem nebo s rodinou. A tak jsem vyzkoušel 
pár věcí a mluvil jsem s dalšími lidmi.
4. OSOBA: A našel jste řešení?
3. OSOBA: Ano. Zjistil jsem, že když dáte 
na hůlku banán a pak ho polijete trochou 
čokolády, správným druhem čokolády, 
a pak to něčím posypete, tak si to lidé 
zkrátka zamilují – zvlášť když jste ve 
správnou dobu na správném místě.
4. OSOBA: Opravdu?
3. OSOBA: Ano, s kamarádem jsme pro-
dali za prvních pár dnů 400 kusů a vydě-
lali jsme hodně peněz. Našli jsme přesně 
to, co lidé potřebovali; bylo to jednoduché 
a přinášelo to zisk.

4. OSOBA: Páni! A co dál?
3. OSOBA: Končím s tím.
4. OSOBA: Končíte?
3. OSOBA: Ano, je to hodně práce 
a v horku.
4. OSOBA: Aha. A vadilo by vám, kdy-
bych váš nápad převzal?
3. OSOBA: Vůbec ne. Je to vaše. Klidně se 
do toho pusťte.
VYPRAVĚČ: Sledujte. Pokládejte otázky.

Poznejte zákazníky.
Pilně pracujte a vydělávejte.
Hodně štěstí s banány!

Zpět na stranu 18

2: Co chtějí lidé kupovat?
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VÝBĚR SPRÁVNÉHO PODNIKÁNÍ
Střídejte se při čtení následujících odstavců:

Jak si vybrat podnikání, které je pro vás to 
pravé? Nebo, pokud již v nějakém oboru 
podnikáte, jak poznáte, zda je to obor 
správný? Níže jsou uvedeny čtyři hlavní 
otázky, které vám pomohou rozhodnout se 
co nejlépe.

1) Co lidé chtějí kupovat z toho, … 2) co 
bych jim mohl(a) nabídnout a 3) v čem 
bych mohl(a) snadno začít podnikat 
a 4) co mi zvýší příjem a pomůže získat 
větší soběstačnost?
Jinak řečeno, potřebuji své rozhodnutí 
založit na 1) zákaznících a produktech, 2) 
vlastních dovednostech, zájmech a zkuše-
nostech, 3) prostředí, které zahrnuje konku-
renci, dodavatele a peníze, a 4) potenciálu 
pro výnosy a zisky.
Zde je příklad: Marie strávila několik let 
prací v restauracích a hotelech. Její příjem 
ale nebyl stabilní. A nevydělávala tolik, aby 
pomohla pokrýt potřeby své rodiny. A tak se 
rozhodla, že kromě svého zaměstnání jako 
číšnice začne podnikat. Ale v čem?

Marie začala první otázkou a vzpomněla 
si na to, že v různých restauracích zaslech-
la kuchaře, jak si stěžují, když nemohli 
sehnat dost kvalitních čerstvých vajec. 
A tak věděla, že to byl problém. Zadruhé 

– její otec choval 
slepice a ona se 
od něj naučila 
několik tajných 
tipů, jak zvýšit 
produkci vajec. 
Také si uvědo-
movala, že to 
vyžaduje usilov-
nou práci! Zatřetí 
– nevěděla toho 
moc o konkuren-
ci, ale věděla, že 

může začít v malém měřítku na volném 
místě poblíž svého domu, takže nebude 
mít velké náklady. Začtvrté – věděla, kolik 
restaurace za vejce platí, takže si spočítala, 
že když prodá dost vajec, bude v zisku.
Vidíte, jak jí tyto čtyři otázky pomohly 
zamyslet se nad výběrem toho správného 
oboru podnikání?
Přesto Marie potřebovala získat odpovědi 
na další otázky. Potřebovala se dozvědět 
něco více o potenciálních zákaznících, 
o konkurenci, dodavatelích, tvorbě ceny 
a také o dovednostech potřebných pro vede-
ní obchodu. Kam se mohla obrátit s žádos-
tí o pomoc? Jak mohla udělat další krok ve 
svém rozhodování?
Co uděláte vy, abyste získali informace 
potřebné k tomu, abyste mohli dospět ke 
správnému rozhodnutí?

Zpět na stranu 18

2: Co chtějí lidé kupovat?



29

POZNEJTE PODOBNÉ PODNIKÁNÍ
V rámci plnění svých závazků navští-
víte podobné obchody jako ty, které 
byste chtěli sami založit (vaši konku-
renci), a budete sledovat jejich činnost. 
Co v nich funguje dobře? Co v nich 
nefunguje tak dobře? Promluvte si 
s lidmi, kteří tyto obchody vedou. Aby-
ste se vyhnuli tomu, že vás budou dru-
zí považovat za konkurenci, promluvte 
si s lidmi žijícími mimo vaši oblast.

Použijte níže uvedené otázky. Přidejte 
další otázky. Snažte se otázky začlenit 
do rozhovoru. Nezapomeňte poděkovat.

Toto v průběhu tohoto týdne dělej-
te každý den (kromě neděle). Jejich 
odpovědi a své poznatky si zapisujte 
do zápisníku.

PŘEDSTAVTE SE: Dobrý den, jmenuji se ___ (jméno). Jak se jmenujete vy? Studuji obor 
podnikání a teď se učíme o tom, jak dosáhnout v podnikání úspěchu. Mohu vám položit 
několik otázek?

POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ, PRODUKT
• Co vaši zákazníci kupují nejvíce?
• Proč podle vás vaši zákazníci kupují to, co prodáváte?
• Kdo je vaše konkurence? Co je na vašem podnikání jedinečné?

DODAVATELÉ, ZISK
• Odkud získáváte své zboží? Máte i jiné dodavatele?
• Myslíte si, že byste dokázal nakoupit za nižší cenu, pokud byste toho najednou 

nakoupil více?
• Za jakou cenu prodáváte? Jak jste si tuto cenu stanovil? Jste v zisku?
• Co by se stalo, kdybyste cenu zvýšil nebo snížil?

PRODEJ
• Kolik toho přibližně každý den prodáte?
• Jak hledáte nové zákazníky?
• Jak důležité je místo vašeho podnikání?
• Co vám nejvíce pomohlo dosáhnout úspěchu? Jaké byly nebo jsou vaše největší 

starosti?

2: Co chtějí lidé kupovat?
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POZNEJTE PODOBNÉ ZÁKAZNÍKY
Promluvte si s lidmi, kteří jsou záka-
zníky v podobných obchodech, které 
možná založíte. Sledujte je a snažte se 
toho co nejvíce dozvědět.

Použijte níže uvedené otázky. Přidejte 
další otázky. Snažte se otázky začlenit 
do rozhovoru. Nezapomeňte poděkovat.

Toto v průběhu tohoto týdne dělej-
te každý den (kromě neděle). Jejich 
odpovědi a své poznatky si zapisujte 
do zápisníku.

PŘEDSTAVTE SE: Dobrý den, jmenuji se ___ (jméno). Jak se jmenujete vy? Studuji obor 
podnikání a teď se učíme o zákaznících. Mohu vám položit pár otázek?

POTŘEBY ZÁKAZNÍKŮ, PRODUKT
• Co od tohoto podnikatele nebo obchodu kupujete?
• Kdybyste měli tu možnost, co byste na tomto výrobku změnili? Co byste změnili na 

tomto obchodu?
• Koupili jste si toto zboží i jinde? Bylo lepší nebo horší? Proč?

PRODEJ, ZISK
• Co se vám líbí na nakupování tohoto zboží právě zde?
• Co by vám pomohlo, abyste toho chtěli kupovat více?
• Je cena zhruba odpovídající? Kupovali byste toho více, kdyby byla cena nižší?
• Kupovali byste toho stejně, kdyby se cena zvýšila?
• Je umístění obchodu důležité?

POSTŘEHY (Nepokládejte níže uvedené otázky; najděte na ně odpovědi 
tím, že budete zákazníky pozorovat.)
• Jsou zákazníky většinou ženy, muži, nebo je to půl na půl?
• Jsou zákazníci mladší nebo starší?
• Vypadá to, že mají spíše více peněz, nebo méně?
• Ve kterou část dne nakupují?
• Kolik toho nakupují?

2: Co chtějí lidé kupovat?
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Založení a rozvoj 
vlastního podnikání
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno člena 
skupiny

Sledoval(a) 
jsem alespoň 
10  majitelů 

obchodu 
a zákazníků 

a promluvil(a) 
jsem si s nimi 

(počet)

Vybral(a) jsem 
si nový obor 

 podnikání 
nebo jsem si 
stanovil(a), 

jak své 
 podnikání 
zlepším  

(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 15 A A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 3 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Co jste se dozvěděli, když jste sledovali podnikatele a zákazníky 
a mluvili jste s nimi? Jak to pomůže vašemu podnikání?
Pokud jste si ještě nevybrali svůj obor podnikání, jaké nápady na 
podnikání máte? Pokud jste si právě vybrali, co je to?
Pokud již v něčem podnikáte, co jste se rozhodli zlepšit?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení své-
ho týdenního podnikatelského cíle?

PODEJTE ZPRÁVU

Do podnikatelského 
zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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LÍBILO BY SE MI TOTO PODNIKÁNÍ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Video: „A Bigger Truck?“ [„Větší nákladní automobil?“] (Nemáte toto 
video k dispozici? Přečtěte stranu 42.)

 Přečtěte si: Pokud by tito dva muži byli schopni přepravit 200 melounů 
v jednom nákladu, výsledek by vypadal takto:

 Prodejní cena: 200 (200 melounů × 1)
 Nákupní cena: - 200 (200 melounů × 1)

 Zisk: 0

 Diskutujte: Pomohlo by jim větší nákladní auto? Proč ano, nebo proč ne?

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní 
cenu?
ÚKOL TÝDNE – Najít zdroj pro mé zboží a stanovit cenu.

 Přečtěte si: Během tohoto setkání se naučíme dovednos-
tem, které nám pomohou odpovědět na tyto 
otázky a splnit tyto úkoly, a tyto dovednosti 
si procvičíme.

 Praktická činnost: Během tohoto týdne se pak budete učit 
mluvit s dodavateli tak, abyste „nakoupili 
lacino“ neboli abyste nakupovali za nízkou 
cenu. Také se budete učit stanovit cenu, aby-
ste „prodávali draho“ – neboli abyste vytvá-
řeli zisk.
Přečtěme si oddíly Náklady a Prodej z Mapy 
úspěšného podnikání.

ZÁKAZNÍCI
Co chtějí lidé kupovat?

• Poznejte, proč lidé kupují váš produkt
• Poznejte, čeho si zákazníci cení
• Učte se od zákazníků každý den

NÁKLADY
Jak mít pod  

kontrolou náklady?
• Snižujte náklady
• Používejte více dodavatelů
• Přidávejte fixní náklady jen 

tehdy, když to zvýší zisk
• Investujte moudře
• Používejte čtyři správné 

faktory, abyste si půjčovali 
moudře

PRODEJ
Jak prodávat?

• Vždy se snažte prodat 
něco navíc

• Obracejte zásoby často
• Ptejte se, naslouchejte, 

navrhujte
• Usnadňujte zákazníkům 

nakupování
• Uzavírejte obchody

ZISK
Jak zvýšit zisk?

• Veďte denní záznamy
• Vyplácejte si mzdu
• Usilujte o  každodenní zisk
• Nakupujte lacino, 

 prodávejte draho

• Nezcizujte peníze ze 
svého podnikání

• Používejte produktivní 
aktiva

ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ
Jak vést vlastní podnikání?

• Oddělujte záznamy v 
podnikání od osobních 
záznamů

• Veďte denní záznamy
• Nejprve zaplaťte 

 desátek
• Každý týden spořte
• Každý den něco zlepšete

• Neustále se vzdělávejte
• Žijte podle zásad 

z  programu Můj základ
• Dávejte si podnětné 

a měřitelné cíle
• Začněte s málem, ale 

mějte velké cíle
• Nikdy se nevzdávejte!

MAPA ÚSPĚŠNÉHO 
PODNIKÁNÍ
Zásady úspěšného podnikání

NAUČTE SE

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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JAK VYTVÁŘET ZISK?
 Přečtěte si: Muži s melouny potřebují ve svém podnikání s melouny začít 

vydělávat peníze.

 Prodejní cena: 200 (200 melounů × 1)
 Nákupní cena: - 200 (200 melounů × 1)

 Zisk: 0

Existují dvě možnosti, jak vytvářet zisk.

 Prodejní cena: 200 (200 melounů × 1)
 Nákupní cena: - 100 (200 melounů × 0,5)

 Zisk: 100

 Prodejní cena: 300 (200 melounů × 1,5)
 Nákupní cena: - 200 (200 melounů × 1)

 Zisk: 100

Někdy můžete udělat oboje – nakupovat lacino a zároveň prodá-
vat draho!

 Prodejní cena: 300 (200 melounů × 1,5)
 Nákupní cena: - 100 (200 melounů × 0,5)

 Zisk: 200

 Přečtěte si: Nemáme neomezený vliv na prodejní ceny či na své náklady. Ale 
do určité míry něco ovlivnit můžeme. Úspěšní podnikatelé se 
snaží zvyšovat prodejní ceny a snižovat ceny nákupní.

Snížit nákupní 
cenu (to, co  platíte 

dodavateli).

Zvýšit  prodejní 
cenu (to, co 

požadujete po 
zákazníkovi).

Úspěšní podnikatelé 
nakupují lacino a pro-
dávají draho.

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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 Diskutujte: Myslíte si, že podniky či obchody, kde nakupujete potraviny, 
pohonné hmoty a oblečení, vytvářejí zisk?

 Přečtěte si: Zde je další důvod, proč nakupovat lacino a prodávat draho. 
Všechny podniky mají více nákladů než jen cenu produktu.
Zamyslete se nad muži s melouny. Předpokládejme, že se naučili 
nakupovat lacino a prodávat draho. Přesto mají další náklady, 
jako je například přeprava či mzdy. Projděte si tyto počty:

 300 (200 melounů × 1,5)
 - 100 (200 melounů × 0,5)
 - 20 (nájem nákladního auta)
 - 20 (pohonné hmoty)
 - 150 (mzdy pro dva muže)

 10 ZISK

 Přečtěte si: Díky tomu, že tito muže nakupovali lacino a prodávali draho, 
byli schopni pokrýt náklady, zaplatit si mzdy a stále ještě vytvořit 
určitý malý zisk. Toto začíná být opravdové podnikání!

 Diskutujte: Pokud podnikáte v oboru služeb, co můžete udělat, abyste měli 
vliv na náklady a větší zisk?

JAK SNÍŽIT NÁKLADY?
 Video: „Don’t Close Your Business“ (Parts I and II) [„Neukončujte pod-

nikání“ (části I a II)] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte 
stranu 43.)

 Diskutujte: Co byste udělali? Kolik dodavatelů byste měli mít?

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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JAK S DODAVATELI SPOLUPRACOVAT?
 Přečtěte si: Je nesmírně důležité, abychom se svými dodavateli komunikovali.

 Video: „Talking to Suppliers“ [„Rozhovory s dodavateli“] (Nemáte toto 
video k dispozici? Čtěte dál.)

 Přečtěte si: Během tohoto týdne si promluvte s lidmi, kteří vám mohou 
dodávat zboží nebo přísady do vašeho produktu. Pokud nabízíte 
nějakou službu, promluvte si s těmi, kteří vám budou pomáhat 
tuto službu poskytovat. To, co se dozvíte, si zapište do podnika-
telského zápisníku.

 Praktická činnost: Se členem skupiny si procvičte otázky, které tento týden budete 
pokládat dodavatelům. Vysvětlete svému partnerovi, s jakým 
dodavatelem si musíte ohledně svého podnikání promluvit. 
Střídejte se v kladení otázek a vzájemně si poskytněte užitečnou 
zpětnou vazbu. Dělejte si poznámky do podnikatelského zápis-
níku. Pokládejte konkrétní otázky, které vám pomohou zlepšit 
podnikání.

PŘEDSTAVENÍ SE: Dobrý den, jmenuji se ___ (jméno). Jak se jmenujete vy? Přemýšlím 
o založení podnikání, kde bych potřeboval produkty, které dodáváte. Mohu vám položit 
pár otázek?

PRODUKT
• Jaké produkty prodáváte nejlépe?
• Proč podle vás podnikatelé kupují to, co dodáváte?
• Jak kontrolujete kvalitu svých produktů? (Snažte se sledovat kvalitu.)
• Kolik jste toho schopen dodat? Máte nějaké omezení, co se týče produkce?

CENA
• Kolik vaše produkty stojí? Nabízíte nějaké slevy?
• Jak jste si tyto ceny stanovili?
• Co by se podle vás stalo, kdybyste ceny změnili?

PRODEJ, KONKURENCE
• Pomáháte těm, kteří od vás nakupují, produkt prodávat?
• Kdo od vás nakupuje většinu produktů? Proč jsou tito lidé úspěšní?
• Kdo jsou vaši konkurenti? Co je na nich jedinečného?

Připojte jakékoli další otázky, které máte. Nezapomeňte jim poděkovat a zapište si, co 
jste se dozvěděli!

 Diskutujte: Jakmile si to všichni alespoň jednou procvičili, společně diskutujte:
Co uděláte, až budete tento týden mluvit s dodavateli? Máte 
nějaké další otázky, které jim položíte? Zapište si své myšlenky 
sem nebo do podnikatelského zápisníku:

  

  

 

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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JAK STANOVIT CENU TAK, ABY MI TO PŘINESLO ZISK?
 Přečtěte si: Každé podnikání musí vydělávat více, než kolik utratí. Víme, jak 

mluvit s dodavateli, abychom získali kvalitní produkty za nízkou 
cenu neboli abychom nakupovali lacino. Jak tedy nyní nastavíme 
svou cenu neboli jak prodávat draho? Až se budeme ohledně toho 
tento týden rozhodovat, může se každý z nás zeptat sám sebe:
• Jaká je nejlepší cena, kterou mohu od svých dodavatelů získat?
• Jaké další náklady mám? (Energie, materiál/zásoby, nájem atd.)
• Jakou mzdu musím platit sobě a ostatním?
• Jak mohu svému produktu přidat nějakou hodnotu a jak ho 

mohu odlišit od ostatních? Příhodnost, služba, přátelskost 
a kvalita – to vše může produktu přidat hodnotu a odlišit mě 
od ostatních prodávajících.

• Za kolik prodávají konkurenti? Mohu na základě přidané hod-
noty prodávat za víc?

• Jak velký zisk mohu na základě všech těchto faktorů vytvo-
řit, aby se mé podnikání rozvíjelo a bylo úspěšné? Čím větší, 
tím lépe!

 Praktická činnost: S partnerem si přečtěte níže uvedený text a diskutujte o tom, kolik 
by asi Evini zákazníci byli ochotni zaplatit za vodu, kterou prodává.

Eva je přesvědčena, že její balená voda má větší hodnotu – našla způsob, jak ji udržet chlaze-
nou, a má skvělé prodejní místo. Její konkurenti nenabízejí chlazenou vodu; a ani nemají tak 
výhodné místo.

Cena, za kterou Eva vodu kupuje: 5 za láhev

Její mzda, doprava a náklady na dodání vody: 2 za láhev

Cena, za kterou prodávají konkurenti: 8–10 za láhev

Potřebuje mít co největší zisk: ? za láhev

Řekněte ostatním ve skupině, jakou cenu by podle vás měla Eva 
stanovit za svou láhev vody a proč.

 Diskutujte: Jak by mohla Eva zjistit, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit?
Jak můžete řídit náklady, jak můžete produktu přidat hodnotu 
a stanovit správnou cenu, aby vám podnikání přinášelo zisk?

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným na 
další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

ZAMYSLETE SE

„A já, Nefi, jsem často 
vystupoval na horu 
a často jsem se modlil 
k Pánu; pročež mi Pán 
ukazoval veliké věci.“
1. NEFI 18:3

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Promluvím si alespoň se 4 dodavateli a najdu zdroje svého zboží. (Viz 
otázky na straně 37.)
   Napište počet dodavatelů, s nimiž si promluvíte:  
Stanovím si počáteční prodejní cenu.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   
 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

UČIŇTE ZÁVAZEK
3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Promluvil(a) 
jsem si 

alespoň se 
4 dodavateli 

(napište 
počet)

Stanovil(a) 
jsem si 

počáteční 
prodejní cenu 

(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

partnerovi pro 
úkoly  

(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta 
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo na příštím setkání povede diskusi na dané 
téma z programu Můj základ. Připomeňte mu, aby se držel mate-
riálu a aby si nic jiného s sebou nenosil. (Nevíte, jak vést diskusi 
na téma z programu Můj základ ? Přečtěte si stranu 11 a vnitřní 
stranu obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komentáře, 
doporučení a zku-
šenosti na adre-
su:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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VĚTŠÍ NÁKLADNÍ AUTOMOBIL?
Střídejte se ve čtení následujících odstavců:

Dva muži se dali dohromady. Postavili 
si u rušné cesty malou boudu. Obstarali 
si nákladní auto a jeli na pole, kde od 
farmáře koupili plné auto melounů, jeden 
meloun za dolar.
S plným nákladním autem jeli k boudě 
u silnice, kde melouny prodali po dolaru 
za kus.
Znovu zajeli na pole a koupili další náklad 
melounů, opět jeden meloun za dolar.

Převezli je k silnici a opět je prodali po 
dolaru za kus.
Když jeli zpátky na pole pro další náklad, 
jeden z partnerů řekl: „Na tomhle obchodě 
moc peněz nevyděláváme, že?“
„To tedy ne,“ odpověděl jeho partner.
„Myslíš, že potřebujeme větší nákladní 
automobil?“ (Dallin H. Oaks, „Zaměření 
a priority“, Liahona, červenec 2001, 99.)
Zpět na stranu 34

Zdroje a materiály
3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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NEUKONČUJTE PODNIKÁNÍ
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

JANA: Co se děje Evo? Nevypadáš moc 
vesele.
EVA: Nevím, co si počnu. Podnikání mi 
právě začalo trochu vydělávat a pak se 
stalo tohle.
PAVLÍNA: Co se stalo?
EVA: Ten muž, od kterého kupuji čistou 
vodu, včera zvedl ceny, a teď budu muset 
své podnikání ukončit.
PAVLÍNA: To je mi líto, Evo. Ale proč 
musíš skončit?
EVA: No, mohu vodu prodávat jen za 10 
za láhev. Zákazníci víc platit nebudou. 
A dříve jsem kupovala lahve za 7.

 Prodejní cena: 10
 Nákupní cena: - 7

 Zisk: 3

EVA: Ale teď můj dodavatel zvýšil cenu 
na 10. Takže nemám žádný zisk! Co 
budu dělat?

 Prodejní cena: 10
 Nová nákupní cena: - 10

 Zisk: 0

PAVLÍNA: Promluvila sis s dodavatelem? 
Vždyť jsi jedna z jeho nejdůležitějších 
zákazníků.
EVA: Nepromluvila. Nemyslím si, že 
s ním o tom mohu mluvit. Jeho cena je 
zkrátka jeho cena.
PAVLÍNA: Ne. Je potřeba, aby sis s ním 
promluvila. Potřebuje si uvědomit, že 
ztratí důležitého zákazníka. A může cenu 
změnit, aby si tě udržel. Vždy bys měla 
jednat s dodavateli, abys získala tu nej-
nižší nákupní cenu.
EVA: Tak dobře. Zkusím to.
JANA: A také bys měla mít i jiné mož-
nosti. Znám někoho, kdo ti prodá vodu za 
5. Škoda, že jsem ti o tom neřekla dříve. 
Nevěděla jsem, že platíš 7 – a teď už 10! 
Seznámím tě s ním.

 Prodejní cena: 10
 Lepší nákupní cena: - 5

 Zisk: 5

EVA: Opravdu? To je báječné, Jano. Díky. 
Ano, seznam mě s ním prosím. A díky 
i tobě, Pavlíno. Zatlačím trochu víc na to, 
abych na vodu, kterou kupuji, dostala tu 
nejnižší cenu.
Zpět na stranu 36

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3: Jak nakoupit zboží a stanovit prodejní cenu?
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Jak poznat, zda 
je mé podnikání 

výdělečné?
Založení a rozvoj 

vlastního podnikání
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno 
člena 

skupiny

Promluvil(a) 
jsem si alespoň 
se 4 dodavateli 
(napište počet)

Stanovil(a) jsem 
si počáteční 

prodejní cenu 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 

z programu Můj 
základ a učil(a) 

jsem jí svou 
rodinu  

(Ano/Ne)

Přidal(a) jsem 
něco k úsporám 

(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

partnerovi pro 
úkoly  

(Ano/Ne)

Ludmila 6 A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 4 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.

4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?



47

4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Co jste se dozvěděli, když jste mluvili s dodavateli, abyste získali 
nejlepší ceny a zdroje (abyste kupovali lacino)? Jak to pomůže 
vašemu podnikání?
Co jste se dozvěděli, když jste stanovili počáteční prodejní cenu 
(abyste prodávali draho)? Jak to pomůže vašemu podnikání?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení své-
ho týdenního podnikatelského cíle? Do podnikatelského 

zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.

PODEJTE ZPRÁVU
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

NAUČTE SE

JAK POZNAT, JAK SE MÉMU PODNIKÁNÍ DAŘÍ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Video: „I Don’t Know“ [„Nevím“] (Nemáte toto video k dispozici? Pře-
čtěte stranu 60.)

 Diskutujte: Kdybyste si nedělali žádné záznamy, jak byste poznali, zda vaše 
podnikání přináší zisk? Jak byste věděli, zda vám všichni vaši 
zákazníci zaplatili? Jak byste věděli, jaké máte celkové výdaje?

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?
ÚKOL TÝDNE – Zaznamenávat si od nynějška každý den 
všechny příjmy a výdaje.

Během tohoto setkání se naučíme dovednostem, které nám 
pomohou na tuto otázku odpovědět a splnit tento úkol.
Pak budeme během týdne zaznamenávat a sledovat příjmy a výda-
je při podnikání, abychom zjistili, zda vytváříme zisk. Přečtěme si 
oddíl týkající se zisku z Mapy úspěšného podnikání.

ZÁKAZNÍCI
Co chtějí lidé kupovat?

• Poznejte, proč lidé kupují váš produkt
• Poznejte, čeho si zákazníci cení
• Učte se od zákazníků každý den

NÁKLADY
Jak mít pod  

kontrolou náklady?
• Snižujte náklady
• Používejte více dodavatelů
• Přidávejte fixní náklady jen 

tehdy, když to zvýší zisk
• Investujte moudře
• Používejte čtyři správné 

faktory, abyste si půjčovali 
moudře

PRODEJ
Jak prodávat?

• Vždy se snažte prodat 
něco navíc

• Obracejte zásoby často
• Ptejte se, naslouchejte, 

navrhujte
• Usnadňujte zákazníkům 

nakupování
• Uzavírejte obchody

ZISK
Jak zvýšit zisk?

• Veďte denní záznamy
• Vyplácejte si mzdu
• Usilujte o  každodenní zisk
• Nakupujte lacino, 

 prodávejte draho

• Nezcizujte peníze ze 
svého podnikání

• Používejte produktivní 
aktiva

ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ
Jak vést vlastní podnikání?

• Oddělujte záznamy v 
podnikání od osobních 
záznamů

• Veďte denní záznamy
• Nejprve zaplaťte 

 desátek
• Každý týden spořte
• Každý den něco zlepšete

• Neustále se vzdělávejte
• Žijte podle zásad 

z  programu Můj základ
• Dávejte si podnětné 

a měřitelné cíle
• Začněte s málem, ale 

mějte velké cíle
• Nikdy se nevzdávejte!

MAPA ÚSPĚŠNÉHO 
PODNIKÁNÍ
Zásady úspěšného podnikání
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

PROČ SI VÉST PSANÉ ZÁZNAMY?
 Praktická činnost: V tomto praktickém cvičení si nic nezapisujte. S part-

nerem věnujte jednu minutu tomu, že si na straně 61 přečtete 
o Danielově podnikání s nábytkem. Nic si nezapisujte. Poté se 
vraťte na toto místo.

 Diskutujte: Pokuste se odpovědět zpaměti na tyto otázky:
• Jaké byly tento týden jeho výdaje související s podnikáním?
• Jaké byly tento týden jeho příjmy z podnikání?
• Jak velký byl tento týden zisk, nebo ztráta, z jeho podnikání?
Dokážete si vzpomenout na příjem, výdaje a zisk, aniž byste se 
podívali na zápis? Jak důležité jsou psané záznamy?

 Praktická činnost: Nyní se s partnerem vraťte na souhrn Danielova podnikání 
s nábytkem, který je uveden na straně 61, a spočítejte výdaje, 
příjmy a zisk. Nebylo by snazší, kdyby podnikatel používal pro 
zapisování těchto čísel nějaký přehled?

JAK SI OSVOJIT ZVYK DĚLAT SI ZÁZNAMY?
 Diskutujte: Úspěšní podnikatelé si dělají záznamy každý den. Baví vás dělat 

si záznamy? Jste na to zvyklí? Co vám brání vést si záznamy?

 Přečtěte si: Někdy může být těžké osvojit si nový zvyk – i tehdy, když víme, že 
je důležitý. Zde je uvedeno pět tipů k úspěšnému vedení záznamů:
 1. Pamatujte na to, proč to děláte – můžete najít motivaci v tom, 

že myslíte na ty, kteří budou mít z vedení vašich záznamů pro-
spěch, například vaše děti.

 2. Osvojte si dovednosti – abyste dokázali vést záznamy dobře, 
bude možná zapotřebí osvojit si nové dovednosti. Naše dnešní 
diskuse vám v osvojení těchto dovedností pomůže.

 3. Vyberte si přátele, ne komplice – přítel je někdo, kdo vám 
pomáhá dělat to, co je správné. Komplic je někdo, kdo vám 
pomáhá dělat to, co správné není. Požádejte ostatní kolem 
vás, včetně svého manželského partnera, aby vám pomáhali ve 
vedení záznamů vytrvat.

 4. Používejte odměny a tresty moudře a střídmě – odměňte se za 
to, že každý den vedete záznamy.

 5. Opatřete si nástroje – umíte si představit, že kopete studnu 
bez nářadí? Dbejte na to, abyste k vykonání toho, co potře-
bujete, měli potřebné nástroje. Jaké nástroje budete používat 
pro vedení záznamů? O některých se dozvíme později během 
tohoto setkání.

 Diskutujte: Jak budeme používat tyto tipy k osvojení si důležitého zvyku 
vést správné záznamy?

Úspěšní podnikatelé 
si dělají záznamy 
každý den.

NÁSTROJE PRO 
VEDENÍ ZÁZNAMŮ:
• Záznam o příjmech 

a výdajích a výsle-
dovka na straně 55

• Účetní kniha
• Zápisník v místě 

prodeje
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

JAK POUŽÍVAT ZÁZNAM O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH?
 Přečtěte si: Záznam o příjmech a výdajích je běžný formulář používaný při 

podnikání. Měli bychom ho používat každý den, abychom si 
zaznamenávali peníze, které jsme přijali, a peníze, které z našeho 
podnikání odešly.
Vzpomínáte si na Daniela ve videu „I Don’t Know“ [„Nevím“]? 
Pomocí níže uvedených kroků si začal vést záznam o svých pří-
jmech a výdajích.

 Praktická činnost: S partnerem přiřaďte čísla uvedená v tomto přehledu k číslům 
v záznamu o příjmech a výdajích na další straně.

KROKY K VYTVOŘENÍ ZÁZNAMU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

1  Daniel má v pokladně v hotovosti 1500. Tuto částku uvede na začátku 
týdne jako počáteční zůstatek.

Pondělí

2  Prodal 4 židle. Do sloupce s příjmy zapíše 200.
3  K zůstatku hotovosti připočte 200. Nový zůstatek = 1700.
4  Zaplatil 100 za nájem. Do sloupce s výdaji zapíše - 100.
5  Od zůstatku hotovosti odečte 100. Nový zůstatek = 1600.

Úterý
6  Zaplatil 500 Martinovi. Do sloupce s výdaji zapíše - 500.
7  Od zůstatku hotovosti odečte 500. Nový zůstatek = 1100.

Středa
8  Prodal stůl a sadu židlí. Do sloupce s příjmy zapíše 400.
9  K zůstatku hotovosti připočte 400. Nový zůstatek = 1500.

Čtvrtek
10  Prodal nábytek do ložnice. Do sloupce s příjmy zapíše 1000.
11  K zůstatku hotovosti připočte 1000. Nový zůstatek = 2500.

Pátek
12  Nakoupil materiál. Do sloupce s výdaji zapíše - 1500.
13  Od zůstatku hotovosti odečte 1500. Nový zůstatek = 1000.

Sobota
14  Prodal stůl. Do sloupce s příjmy zapíše 400.
15  K zůstatku hotovosti připočte 400. Nový zůstatek = 1400.

16  Na konci týdne má Daniel v pokladně v hotovosti 1400.
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

 Přečtěte si: Daniel si každý den zapisoval příjmy a výdaje. Jeho záznam o pří-
jmech a výdajích vypadal na konci týdne takto:

ZÁZNAM O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH V DANIELOVĚ 
PODNIKÁNÍ S NÁBYTKEM: 15.–20. KVĚTNA

Datum Popis Výdaj Příjem Zůstatek hotovosti

Danielův počáteční zůstatek 1500 1

Pondělí, 15.5. Prodány 4 židle 200 2 1700 3

Pondělí, 15.5. Zaplacen nájem - 100 4 1600 5

Úterý, 16.5. Zaplacena mzda 
Martinovi

- 500 6 1100 7

Středa, 17.5. Prodán stůl 
a sada židlí

400 8 1500 9

Čtvrtek, 18.5. Prodán nábytek 
do ložnice

1000 10 2500 11

Pátek, 19.5. Zaplacen materiál - 1500 12 1000 13

Sobota, 20.5. Prodán stůl 400 14 1400 15

Konečný zůstatek v Danielově podnikání 1400 16

 Diskutujte: Ve videu Martin, Danielův zaměstnanec, řekl, že nedostal zaplace-
no. Jak může tento záznam Danielovi pomoci tuto situaci vyřešit?
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

CO JE TO VÝSLEDOVKA?
 Přečtěte si: Další důležitý formulář používaný v podnikání je výsledovka. 

Vzpomínáte si, jak bylo během naší činnosti těžké vypočítat zisk 
jen z paměti? Výsledovka vám pomůže! Tento formulář shrnuje 
všechny obchodní transakce během určitého období – například 
během týdne, měsíce, čtvrtletí nebo roku. Tento souhrn nám 
říká, zda je naše podnikání během daného období ziskové.
Výsledovka zobrazuje:
• Příjmy
• Výdaje
• Zisk (nebo ztrátu)

 Praktická činnost: S partnerem přiřaďte čísla uvedená v tomto přehledu k číslům ve 
výsledovce na další straně.

KROKY K VYTVOŘENÍ VÝSLEDOVKY
Příjmy 1  Jako celkovou částku při prodeji židlí uvede 200.

2  Jako celkovou částku při prodeji stolů uvede 400.
3  Jako celkovou částku při prodeji nábytku do jídelny uvede 400.
4  Jako celkovou částku při prodeji nábytku do ložnice uvede 1000.
5  Celkové částky sečte. Jeho celkový příjem za tento týden: 2000.

Výdaje
6  Jako náklad na nájem uvede - 100.
7  Jako náklad na materiál uvede - 1500.
8  Jako mzdu pro zaměstnance uvede - 500.
9  Všechny výdaje sečte. Celkové výdaje za tento týden: - 2100.

Zisk (nebo ztráta) 10  Od příjmů pak odečte výdaje: 2000- 2100= - 100.
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

 Diskutujte: Co nám tato výsledovka říká o Danielově podnikání?
Jaký časový úsek tato výsledovka pokrývá?
Bylo Danielovo podnikání tento týden ziskové?
Může Daniel takto vést své podnikání každý týden? Proč ano, 
nebo proč ne?

Výsledovka Danielova podnikání s nábytkem 
(pondělí–sobota)

Příjmy

Prodej židlí 200 1

Prodej stolů 400 2

Prodej nábytku do jídelny 400 3

Prodej nábytku do ložnice 1000 4

Celkové příjmy 2000 5

Výdaje

Nájem - 100 6

Materiály - 1500 7

Mzda zaměstnance - 500 8

Celkové výdaje - 2100 9

Zisk (nebo ztráta) - 100 10

Úspěšní podnikatelé 
usilují o zisk každý 
den.
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

JAK SI VYTVOŘIT ZÁZNAM O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 
A VÝSLEDOVKU?
 Přečtěte si: Abychom poznali, zda je naše podnikání ziskové, potřebuje-

me výsledovku. A abychom sestavili výsledovku, potřebujeme 
záznam o příjmech a výdajích.

 Praktická činnost: Viděli jste, jak si Daniel vedl záznam o příjmech a výdajích 
a jak ho použil k sestavení výsledovky. Teď společně s partne-
rem sestavte výsledovku pro Josefa. Vyplňte záznam o příjmech 
a výdajích a výsledovku na další straně.
 1. Vytvořte záznam o příjmech a výdajích týkajících se Josefovy 

stavební firmy.
 2. Vytvořte výsledovku týkající se Josefovy stavební firmy.
 3. Pokud s vytvořením záznamu o příjmech a výdajích nebo se 

sestavením výsledovky potřebujete pomoct, nalistujte si stra-
nu 56, kde jsou uvedeny správné odpovědi.

 Pondělí Vybral 50% zálohu na práci: 2000
 Úterý Zaplatil 1500 za materiál.
 Středa Pracoval.
 Čtvrtek Pracoval.
 Pátek Zaplatil dalších 1000 za materiál.
 Sobota Práci dokončil. Zaplatil zaměstnanci 500. Dostal 

zbývajících 2000.
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

Záznam o příjmech a výdajích od pondělí do soboty

Datum Popis Výdaj Příjem Zůstatek

Počáteční firemní zůstatek 3000

Celkové výdaje a příjmy

Výsledovka Josefova podnikání ve 
stavebnictví (pondělí–sobota)

Příjem

Celkové příjmy

Výdaje

Celkové výdaje

Zisk (nebo ztráta)

 Diskutujte: Co jste se dozvěděli o Josefově podnikání, když jste se podívali 
na jeho výsledovku?
Drobní podnikatelé všude na světě spoléhají na vypovídací schop-
nost těchto formulářů. Vede si někdo z vás záznamy o příjmech 
a výdajích a sestavuje výsledovky? Pokud ano, jak vám to pomáhá?

 Praktická činnost: Pokud si dosud záznamy nevedete, přepište si výše uvedené for-
muláře pro zaznamenávání příjmů a výdajů a sestavení výsledov-
ky do svého podnikatelského zápisníku.

 Přečtěte si: Zaznamenávejte si příjmy a výdaje každý den a na konci týdne si 
sestavujte výsledovku. Pokračujte v tom každý den a každý týden, 
zatímco se vaše podnikání rozvíjí. Tyto záznamy budete potřebo-
vat pro setkání skupiny v sedmém a osmém týdnu.

 Video: Poznejte, jak vedení záznamů pomohlo Vangelisovi v rozvoji 
jeho podnikání. Podívejte se na příběh o úspěšném podnikání: 
„Vangelis: Street Magician“ [„Vangelis: pouliční kouzelník“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Pokračujte ve čtení.)
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

Záznam o příjmech a výdajích od pondělí do soboty

Datum Popis Výdaj Příjem Zůstatek

Počáteční firemní zůstatek 3000

21 Záloha  2000 5000

22 Materiály  - 1500 3500

25 Materiály  - 1000 2500

26 Platba zaměstnanci  - 500 2000

26 Konečná platba  2000 4000

Celkové výdaje a příjmy 4000

Josef počítá nový zůstatek tak, že sčítá každou novou 
položku v záznamu.
1  V pondělí Josef vybral zálohu, takže ta se zapíše do 

sloupce s příjmy.
2  V úterý jde částka, kterou Josef zaplatil za materiál, 

do sloupce s výdaji.
3  Ve středu a ve čtvrtek Josef pracoval.
4  V pátek jde částka, kterou Josef zaplatil za další 

materiál, do sloupce s výdaji.
5  V sobotu jde částka vyplacená zaměstnanci do 

sloupce s výdaji. Částka získaná za dokončení díla 
jde do sloupce s příjmy.

Výsledovka Josefova podnikání ve 
stavebnictví (pondělí–sobota)

Příjem

Záloha 2000

Konečná platba 2000

Celkové příjmy 4000

Výdaje

Materiály - 2500

Mzda zaměstnance - 500

Celkové výdaje - 3000

Zisk (nebo ztráta) 1000

Po dokončení díla Josef převede částky do 
výsledovky, aby zjistil, kolik na této práci 
vydělal.

1

2

3

4

5
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

„Já tobě k srozumění 
posloužím, a vyučím 
tě cestě, po níž bys 
choditi měl; dámť radu, 
oči své na tě obrátě.“
ŽALM 32:8

ZAMYSLETE SE

CO MÁM DĚLAT, ABY SE MI VÍCE DAŘILO?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným 
na další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

UČIŇTE ZÁVAZEK

JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Každý den budu používat záznam o příjmech a výdajích.

Na konci týdne si vytvořím výsledovku.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   

 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Používal(a) 
jsem každý 
den záznam 
o příjmech 
a výdajích 
(napište 

počet dnů)

Vytvořil(a) 
jsem si 

výsledovku 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) jsem 
 týdenního 

podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a)  
jsem zprávu  

partnerovi pro  
úkoly  

(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Také pamatujte na to, abyste si na zadní straně brožurky Má cesta 
k dosažení soběstačnosti zaznamenávali osobní výdaje.

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo příští týden povede diskusi na dané téma 
z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma z progra-
mu Můj základ ? Přečtěte si stranu 11 a vnitřní stranu obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.



60

4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

Zdroje a materiály
NEVÍM!
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

1. část

MARTIN: Danieli, přišel jsem si pro 
výplatu za práci, kterou jsem dělal 
minulou středu.

DANIEL: A nezaplatil jsem ti už? Určitě 
jsem ti zaplatil.

MARTIN: Ne, nezaplatil. Jiný truhlář, 
pro kterého pracuji, si to vždy zapisuje. 
Máš někde zapsáno, že jsi mi zaplatil?

DANIEL: To nemám, ale myslím, že 
jsem ti zaplatil.

MARTIN: Jak to můžeš vědět, když sis 
to nezapsal?

DANIEL: No, … to nevím.

2. část

JAKUB: Danieli, rád tě vidím! Jak se 
daří podnikání?

DANIEL: Mám hodně práce.

JAKUB: To je dobře. A vydělává ti to?

DANIEL: No, … asi ano.

JAKUB: Asi? Jak to myslíš?

DANIEL: No, nevedu si moc záznamy. 
Mám spoustu práce s výrobou nábytku. 
Mám to v hlavě a doufám, že to všech-
no dobře dopadne.

JAKUB: Opravdu? Ty si nezapisuješ 
příjmy a výdaje a nepočítáš zisk nebo 
ztrátu?

DANIEL: Ne. Nejsem žádný účetní. 
Vyrábím nábytek.

JAKUB: Každý, kdo podniká, si musí 
vést záznamy. To je jediný způsob, jak 
poznáš, jestli se tvému podnikání daří, 
nebo nedaří. Tak se tě zeptám jinak. 
Máš zisk?

DANIEL: No, … to nevím.

JAKUB: Vyděláváš více nebo méně 
peněz než minulý měsíc?

DANIEL: Nevím.

JAKUB: Dej prosím na moji radu a veď 
si záznamy, abys to věděl.
Zpět na stranu 48
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4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?

TÝDEN V DANIELOVĚ OBCHODĚ S NÁBYTKEM
 Přečtěte si: Přečtěte níže uvedený příklad Danielova podnikání s nábytkem.

Poté, co si Daniel udělal průzkum mezi konkurenty a zákazníky, 
se dozvěděl, že 1) lidem se nelíbí kovový nábytek, protože v létě 
se příliš rozpálí, 2) kovový nábytek je těžší vyrobit a 3) materiál 
na kovový nábytek stojí více než na nábytek dřevěný. Rozhodl se 
tedy prodávat namísto kovového nábytku nábytek dřevěný.
A jeho zákazníkům se moc líbí! Prodává hodně dřevěného nábyt-
ku a má dojem, že jeho podnikání se daří.

 Pondělí Prodal 4 židle po 50. Zaplatil 100 za nájem.
 Úterý Zaplatil 500 zaměstnanci.
 Středa Prodal stůl a židle za 400.
 Čtvrtek Prodal nábytek do ložnice za 1000.
 Pátek Zaplatil 1500 za materiál.
 Sobota Prodal stůl za 400.

Zpět na stranu 49



62

4: Jak poznat, zda je mé podnikání výdělečné?
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5
Jak oddělit peníze 

z podnikání od 
rodinných financí?

Založení a rozvoj 
vlastního podnikání
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PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno 
 člena 

 skupiny

Používal(a) 
jsem záznam 

o příjmech 
a výdajích 
(napište 

počet dnů)

Vytvořil(a) 
jsem si 

výsledovku 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem 

 zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 6 A A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 5 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Čemu jste se naučili, když jste si vedli záznam o příjmech a výda-
jích? Jak to pomůže vašemu podnikání?
Čemu jste se naučili, když jste si vytvořili výsledovku týkající se 
podnikání? Jak to pomůže vašemu podnikání?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení své-
ho týdenního podnikatelského cíle?

PODEJTE ZPRÁVU

Do podnikatelského 
zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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JAK POMÁHAT SVÉMU PODNIKÁNÍ I SVÉ RODINĚ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Nyní bychom si již měli začít vést záznamy o penězích v pod-
nikání – o těch, které přijímáme, i o těch, které vydáváme. To je 
skvělé! Ale co dělat, když potřebujeme nějaké peníze pro osobní 
či rodinné potřeby?

 Video: „Don’t Kill the Chickens: Part I“ [„Nezabíjejte slepice – část 1“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 76.)

 Diskutujte: Mariin bratr chce po Marii, aby mu dala peníze z jejího podniká-
ní. A ona mu chce pomoci. To by ale jejímu podnikání uškodilo 
nebo by to dokonce její podnikání zruinovalo. Navíc věnuje úsilí 
svému podnikání, aby se stala soběstačnou. Co má Marie dělat?

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak oddělit peníze z podnikání od rodin-
ných financí?
ÚKOL TÝDNE – Vést oddělené účty a denní záznamy o peně-
zích z podnikání a rodinných financích a vyplácet si mzdu.

Během tohoto setkání se naučíme dovednostem, které nám 
pomohou na tuto otázku odpovědět, a tyto dovednosti si 
procvičíme.
Pak se během týdne budeme řídit kroky, které nám pomo-
hou oddělit peníze z podnikání od rodinných financí. To pro 
nás i pro naši rodinu bude velkým požehnáním! Přečtěme 
si oddíl týkající se úspěšného podnikání z Mapy úspěšného 
podnikání.

NAUČTE SE

ZÁKAZNÍCI
Co chtějí lidé kupovat?

• Poznejte, proč lidé kupují váš produkt
• Poznejte, čeho si zákazníci cení
• Učte se od zákazníků každý den

NÁKLADY
Jak mít pod  

kontrolou náklady?
• Snižujte náklady
• Používejte více dodavatelů
• Přidávejte fixní náklady jen 

tehdy, když to zvýší zisk
• Investujte moudře
• Používejte čtyři správné 

faktory, abyste si půjčovali 
moudře

PRODEJ
Jak prodávat?

• Vždy se snažte prodat 
něco navíc

• Obracejte zásoby často
• Ptejte se, naslouchejte, 

navrhujte
• Usnadňujte zákazníkům 

nakupování
• Uzavírejte obchody

ZISK
Jak zvýšit zisk?

• Veďte denní záznamy
• Vyplácejte si mzdu
• Usilujte o  každodenní zisk
• Nakupujte lacino, 

 prodávejte draho

• Nezcizujte peníze ze 
svého podnikání

• Používejte produktivní 
aktiva

ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ
Jak vést vlastní podnikání?

• Oddělujte záznamy v 
podnikání od osobních 
záznamů

• Veďte denní záznamy
• Nejprve zaplaťte 

 desátek
• Každý týden spořte
• Každý den něco zlepšete

• Neustále se vzdělávejte
• Žijte podle zásad 

z  programu Můj základ
• Dávejte si podnětné 

a měřitelné cíle
• Začněte s málem, ale 

mějte velké cíle
• Nikdy se nevzdávejte!

MAPA ÚSPĚŠNÉHO 
PODNIKÁNÍ
Zásady úspěšného podnikání

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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PROČ ODDĚLOVAT PENÍZE Z PODNIKÁNÍ OD 
RODINNÝCH FINANCÍ?
 Video: „Don’t Kill the Chickens: Part II“ [„Nezabíjejte slepice – 2. část“] 

(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 77.)

 Diskutujte: Proč je podle toho, co jste se díky tomuto videu dozvěděli, 
důležité oddělovat peníze z podnikání od rodinných financí 
a platit si mzdu?

 Přečtěte si: Podnikatel či majitel obchodu je zároveň majitel i zaměstnanec. 
To může vyvolávat určité zajímavé otázky.
Víme, že díky placení desátku z našeho příjmu přicházejí velká 
požehnání. Pokud vedeme peníze z podnikání odděleně od osob-
ních peněz, je snazší desátek spočítat.
Pamatujte na tyto kroky:
 1. Uchovávejte peníze z podnikání a osobní peníze na oddělených 

účtech nebo místech.
 2. Desátek platíme z osobního příjmu (ze mzdy nebo z provize), 

který dostáváme z našeho podnikání.
 3. Z peněz používaných při podnikání se desátek neplatí. Peníze 

v podnikání se používají na hrazení výdajů při podnikání, na 
vyplácení mezd a na rozvoj podnikání.

 Diskutujte: Co když některý váš přítel nebo někdo z rodiny potřebuje peníze 
– jako v případě Marie její bratr?
Někdo ze skupiny přečte nebo shrne podobenství o deseti pan-
nách z Matouše 25:1–13. Existují případy, kdy se nemůžeme nebo 
bychom se neměli podělit, když nás někdo žádá o pomoc?

 Video: „Don’t Kill the Chickens: Part III“ [„Nezabíjejte slepice – 3. část“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 78.)

 Diskutujte: Udělala Marie to, co je správné?

 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé nezcizují peníze ze svého podnikání.

Úspěšní podnikatelé 
či majitelé obchodů 
nejprve platí desátek.

Úspěšní podnikatelé 
nezcizují peníze ze 
svého podnikání.

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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JAK VÉST ODDĚLENÉ ZÁZNAMY?
 Přečtěte si: Jak tedy oddělit peníze z podnikání od osobních peněz? Tím, že 

si povedeme oddělené záznamy! Marie vede každodenní zázna-
my o všech penězích, které ve svém podnikání přijímá a vydává. 
Také vede každodenní záznamy o všech penězích, které přijímá 
a vydává v rodině. Těmto záznamům se říká záznamy o příjmech 
a výdajích. Vede dva zcela oddělené záznamy – jeden pro peníze 
v podnikání a druhý pro osobní peníze.
Poskytovatelé půjček chtějí často vidět záznamy o příjmech 
a výdajích v podnikání, než půjčku poskytnou. Pečlivé vedení 
záznamů nám pomůže, abychom byli připraveni na případ, kdy 
se rozhodneme vzít si pro rozvoj svého podnikání půjčku.

 Praktická činnost: Podívejte se na tento příklad jejího záznamu o příjmech a výda-
jích v podnikání. Všimněte si, že 16. srpna (v den, kdy Mariin 
bratr požádal o peníze), měla Marie na svém podnikatelském 
bankovním účtu 3200.

Záznam o Mariiných  PODNIKATELSKÝCH   příjmech a výdajích: 14.–20. srpna

Datum Popis Výdaj Příjem Zůstatek hotovosti

Mariin zůstatek peněz v podnikání 2600

14. srpna Nákup krmení - 300 2300

15. srpna Prodej vajec 500 2800

16. srpna Prodej vajec 400 3200

17. srpna Mariina mzda - 3000 200

18. srpna Prodej vajec 600 800

19. srpna Nákup krmení -  600 200

20. srpna Prodej vajec 700 900

Záznam o Mariiných  OSOBNÍCH  příjmech a výdajích: 14.–20. srpna

Datum Popis Výdaje Příjmy Zůstatek hotovosti

Mariin zůstatek osobních peněz 600

14. srpna Jídlo - 100 500

15. srpna Oblečení - 200 300

16. srpna Průkazka na autobus - 200 100

17. srpna Mzda 3000 3100

17. srpna Desátek - 300 2800

19. srpna Jídlo - 1500 1300

20. srpna Nájem - 600 700

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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 Diskutujte: Co by se stalo s Mariinými firemními penězi, kdyby z nich dala 
svému bratrovi 1000? Byla by schopna zaplatit si druhý den 
mzdu ve výši 3000?
Měla by se Marie cítit provinile, pokud nedala peníze v podniká-
ní členovi rodiny, který potřeboval pomoc?
Podívejte se na záznam o penězích v podnikání i na záznam 
o osobních penězích a najděte řádek, kde je uvedena její mzda. 
Rozumíte tomu, že její mzda je výdaj z peněz v podnikání a záro-
veň příjem pro její osobní peníze?

 Přečtěte si: Jak jsme již poznali, Marie správně platí desátek z osobního příjmu.

Mzda nebo provize?
Pokud Marie nemá ve 
svém podnikání dost 
peněz na to, aby si 
mohla vyplácet pravi-
delnou mzdu, může 
si platit provizi založe-
nou na prodejích.

 Přečtěte si: Jak tedy oddělit peníze z podnikání od osobních peněz? Tím, že 
si povedeme oddělené záznamy! Marie vede každodenní zázna-
my o všech penězích, které ve svém podnikání přijímá a vydává. 
Také vede každodenní záznamy o všech penězích, které přijímá 
a vydává v rodině. Těmto záznamům se říká záznamy o příjmech 
a výdajích. Vede dva zcela oddělené záznamy – jeden pro peníze 
v podnikání a druhý pro osobní peníze.
Poskytovatelé půjček chtějí často vidět záznamy o příjmech 
a výdajích v podnikání, než půjčku poskytnou. Pečlivé vedení 
záznamů nám pomůže, abychom byli připraveni na případ, kdy 
se rozhodneme vzít si pro rozvoj svého podnikání půjčku.

 Praktická činnost: Podívejte se na tento příklad jejího záznamu o příjmech a výda-
jích v podnikání. Všimněte si, že 16. srpna (v den, kdy Mariin 
bratr požádal o peníze), měla Marie na svém podnikatelském 
bankovním účtu 3200.

Záznam o Mariiných  PODNIKATELSKÝCH   příjmech a výdajích: 14.–20. srpna

Datum Popis Výdaj Příjem Zůstatek hotovosti

Mariin zůstatek peněz v podnikání 2600

14. srpna Nákup krmení - 300 2300

15. srpna Prodej vajec 500 2800

16. srpna Prodej vajec 400 3200

17. srpna Mariina mzda - 3000 200

18. srpna Prodej vajec 600 800

19. srpna Nákup krmení -  600 200

20. srpna Prodej vajec 700 900

Záznam o Mariiných  OSOBNÍCH  příjmech a výdajích: 14.–20. srpna

Datum Popis Výdaje Příjmy Zůstatek hotovosti

Mariin zůstatek osobních peněz 600

14. srpna Jídlo - 100 500

15. srpna Oblečení - 200 300

16. srpna Průkazka na autobus - 200 100

17. srpna Mzda 3000 3100

17. srpna Desátek - 300 2800

19. srpna Jídlo - 1500 1300

20. srpna Nájem - 600 700

Úspěšní podnikatelé 
či majitelé obchodů 
si vedou záznamy 
každý den.

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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JAK ODDĚLOVAT RŮZNÉ DRUHY FINANCÍ?
 Přečtěte si: Procvičme si, jak oddělovat peníze v podnikání od osobních 

peněz. V níže uvedeném příkladě si představte, že podnikáte 
v prodeji pitné vody.

 Video: „Your Water Business“ [„Podnikání s vodou“] (Nemáte toto video 
k dispozici? Pokračujte ve čtení.)

 Praktická činnost: Řiďte se těmito pěti kroky a použijte formuláře na další straně, 
pomocí nichž oddělíte peníze v podnikání od osobních peněz.
 1. Každý den během týdne se podívejte na příjmy a výdaje týkající 

se peněz v podnikání i osobních peněz.
 2. Peníze v podnikání si zapisujte v záznamech o výdajích a pří-

jmech v podnikání.
 3. Osobní peníze si zapisujte v záznamech o osobních výdajích 

a příjmech.
 4. Z údajů v podnikatelských záznamech si vytvářejte výsledovku 

týkající se peněz v podnikání.
 5. Z údajů v osobních záznamech si vytvářejte výsledovku týkající 

se osobních peněz.
Na straně 79 si zkontrolujte, zda jste formuláře vyplnili správně.

 Diskutujte: Co jste se díky tomuto praktickému cvičení dozvěděli? Pokud jste 
někde udělali chybu, rozumíte tomu, proč jste ji udělali? Ti, kteří 
tomu rozumí, mohou pomoci těm, kteří mohou být zmatení.

 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé si denně vedou záznamy a používají je 
k tomu, aby se mohli ohledně podnikání moudře rozhodovat.
I když Marii vést záznamy nebaví, přinutila se vést každý den 
oddělené záznamy týkající se peněz v podnikání i osobních 
peněz. A toto je chytrý způsob, jak podnikat!
Navíc si také uvědomuje, že pokud by někdy pro své podnikání 
potřebovala půjčku, poskytovatelé půjčky budou chtít tyto denní 
záznamy vidět.

 Video: Podívejte se, jak Daniel zlepšil své podnikání tím, že použil zása-
dy soběstačnosti – včetně vedení záznamů. Pusťte video o úspěš-
ném podnikání „Daniel & Christiana: General Store“ [„Daniel 
a Christina: obchod se smíšeným zbožím“]. (Nemáte toto video 
k dispozici? Přejděte na další stranu.)

Úspěšní podnikatelé si 
vedou podnikatelské 
záznamy odděleně od 
záznamů osobních. 

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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 Pondělí 2.9. Prodáno 100 lahví po 10. Nákup potravin pro rodinu za 300.
 Úterý 3.9. Úhrada 800 za materiál pro obchod. Prodáno 30 lahví po 10.
 Středa 4.9. Zaplaceno 500 za školné pro děti. Vyplacena mzda sobě ve výši 1000. Zaplaceno 100 jako 

desátek.
 Čtvrtek 5.9. Uhrazeno 500 za nájem bytu. Prodáno 10 ledových kvádrů po 10.
 Pátek 6.9. Prodáno 100 lahví po 10. Zaplaceny poplatky týkající se podnikání ve výši 200.
 Sobota 7.9. Prodáno 20 lahví po 10. Koupeno nové oblečení za 100.

Příjmy a výdaje v PODNIKÁNÍ: 2.9. – 7.9.

Datum Popis Výdaje Příjmy Zůstatek

Zůstatek peněz v podnikání 1000

Celkové výdaje a příjmy

Výsledovka týkající se PODNIKÁNÍ  
(2.9. – 7.9.)

Příjmy

Prodej lahví s vodou

Prodej ledových kvádrů

 Celkové příjmy z podnikání

Výdaje

Materiál

Poplatky z podnikání

Mzdy

 Celkové výdaje z podnikání
Zisk (nebo ztráta) 
v  podnikání
(Příjmy – Výdaje = )

OSOBNÍ příjmy a výdaje: 2.9. – 7.9.

Datum Popis Výdaje Příjmy Zůstatek

Zůstatek osobních peněz 1000

Celkové výdaje a příjmy

Výsledovka týkající se OSOBNÍCH  
financí (2.9. – 7.9.)

Příjmy

Mzda

 Celkové osobní příjmy

Výdaje
Desátek

Nájem

Jídlo

Jiné

 Celkové osobní výdaje
Osobní zisk (nebo ztráta)
(Příjmy – Výdaje = )

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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 Přečtěte si: Dnes jsme poznali důležité dovednosti, které nám pomohou 
dosáhnout úspěchu. Během tohoto týdne se usilovně snažme 
o to, abychom z těchto dovedností vytvořili zvyk. Veďme si 
oddělené účty a každodenní záznamy!

 Diskutujte: Kdo nebo co vám může znesnadňovat snahu vést si každý den 
oddělené záznamy? Můžete si naplánovat, jak si to usnadnit. 
Například si můžete vést záznamy každý den v tutéž dobu. Mohli 
byste si uchovávat záznamy na konkrétním místě. Mohli byste si 
pro sebe udělat něco, co by vám to připomínalo. Zapište si svůj 
plán níže.

  

  

 

JAK PREZENTOVAT SVÉ PODNIKÁNÍ?
 Přečtěte si: Příští týden budeme před ostatními členy skupiny prezentovat 

své podnikání. Chceme být schopni popsat své podnikání ostat-
ním. A chceme si také vyslechnout doporučení a nápady týkající 
se našeho podnikání.

 Přečtěte si: Řiďte se těmito pokyny nebo si připravte prezentaci, která vám 
nejvíce vyhovuje.

MÉ PODNIKÁNÍ VE TŘECH MINUTÁCH – POKYNY

1. část Za méně než jednu minutu popište své podnikání.

2. část

Za méně než jednu minutu popište, jak nalezení odpovědi na jednu 
z níže uvedených otázek významně zlepšilo vaše podnikání.
1. Co chtějí lidé kupovat?
2. Jak prodávat?
3. Jak mít pod kontrolou náklady?
4. Jak zvýšit zisk?
5. Jak vést vlastní podnikání?

3. část Za méně než jednu minutu popište jednu věc, kterou uděláte pro 
to, abyste své podnikání dál zlepšovali.

 Přečtěte si: Během týdne přemýšlejte o tom, o co byste se chtěli podělit. 
Popište své podnikání v podnikatelském zápisníku. Chcete- li, 
zkuste prezentovat své podnikání před svou rodinou nebo přáteli. 
Příští týden přijďte připraveni na to, abyste se o svou prezentaci 
podělili s ostatními.

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným 
na další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

ZAMYSLETE SE

„Přibližte se mi, a já se 
přiblížím vám; hledejte 
mne pilně, a naleznete 
mne; proste, a obdr-
žíte; klepejte, a bude 
vám otevřeno.“
NAUKA A SMLOUVY 88:63

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Povedu si oddělené záznamy o penězích používaných v podnikání 
a o osobních penězích.

Budu si pravidelně vyplácet mzdu nebo provizi a budu si uchovávat tyto 
osobní peníze na jiném místě nebo účtu, než na kterém mám peníze 
používané v podnikání.

Připravím si 3minutovou prezentaci o svém podnikání.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   
 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Vedl(a) jsem 
oddělené 
záznamy 
(Ano/Ne)

Platil(a) 
jsem si mzdu, 
kterou jsem 
si uložil(a) 

stranou 
od peněz 

v podnikání 
(Ano/Ne)

Připravil(a) 
jsem si 

 prezentaci 
 svého 

podnikání 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Na příštím setkání si znovu provedeme zhodnocení soběstačnos-
ti, abychom zjistili, zda se stáváme soběstačnějšími. Bude nutné 
přinést si vlastní brožurku Má cesta k dosažení soběstačnosti.

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo příští týden povede diskusi na dané téma 
z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma z progra-
mu Můj základ ? Přečtěte si stranu 11 a vnitřní stranu obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Poznámka pro 
vedoucího diskuse:
Na příští týden si 
přineste pět prázd-
ných výtisků brožurky 
Má cesta k dosažení 
soběstačnosti.

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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NEZABÍJEJTE SLEPICE – 1. ČÁST
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

SITUACE: Marie má několik slepic a je 
schopna se postarat o svou rodinu díky 
tomu, že prodává vejce do místních obcho-
dů a restaurací. Marii přichází navštívit 
její bratr Matouš.
MATOUŠ: Ahoj Marie!
MARIE: Ahoj Matouši. Jak se máš?
MATOUŠ: Celkem dobře. Páni! Podívej 
se na všechna ta vejce! Tvému podnikání 
se daří!
MARIE: Ano, jsem za to vděčná. Použí-
vám to, čemu jsem se naučila ve skupině 
pro podporu soběstačnosti. Dodržuji všech-
ny své závazky a opravdu to funguje! Pán 
nám opravdu žehná. Všechna ta dřina se 
vyplácí.

MATOUŠ: Tak to je skvělé. Možná bych 
měl taky navštěvovat setkání nějaké skupi-
ny. Každopádně i já mám pro tebe skvělou 
novinku! Našel jsem byt pro svou rodinu! 
Konečně budeme mít byt s tekoucí vodou 
a také oknem! Jediný problém je v tom, 
že teď na to nemám dost peněz. K nastě-
hování potřebuji 1000. Nechci o to místo 
přijít, Marie. Je pro nás úplně dokonalé. 
Pomůžeš mi prosím?
MARIE: Chci ti pomoci, Matouši, a mož-
ná bych ti mohla dát 1000, ale musela 
bych prodat slepice.

Zpět na stranu 66

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?

Zdroje a materiály
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NEZABÍJEJTE SLEPICE – 2. ČÁST
Střídejte se při čtení následujících odstavců:

Představte si, že pracujete v hotelu. Mohli 
byste si vzít peníze z hotelu, kdykoli by se 
vám zachtělo? Mohl by si váš bratr vzít 
peníze, kdykoli by je potřeboval? Pravdě-
podobně by skončil ve vězení!
Teď se zamyslete nad svým podnikáním. 
Vaše podnikání potřebuje růst a rozvíjet 
se, abyste byli schopni dodržovat přiká-
zání být soběstačnými. Vaše podnikání 
je nástroj, kterým vám Pán může žehnat. 
Pokud budete úspěšní, budete moci žehnat 
mnoha dalším lidem. Jak tedy chránit své 
podnikání, aby bylo úspěšné? Měli byste 
si ze svého podnikání či obchodu brát 
kdykoli peníze pro osobní potřebu? Měl by 
si je brát váš bratr nebo soused?
Hlavní je pamatovat na toto: vy a vaše 
podnikání jsou dvě odlišné věci! Místo, 
kde uchováváte peníze z podnikání, musí 
být oddělené od místa, kde máte osobní 
peníze. Můžete například používat odliš-
né schránky nebo odlišné bankovní účty. 
Také je zapotřebí, abyste vedli oddělené 
záznamy pro peníze z podnikání a osobní 
peníze – oddělené záznamy na odděle-
ných místech.
Jak ale dostat peníze z podnikání pro 
potřeby vaší rodiny?

Jak by to proběhlo, kdybyste pracovali pro 
někoho jiného? Dotyčná osoba nebo firma 
by vám vyplácela mzdu, je to tak? Nebo, 
pokud byste byli obchodní zástupce, daná 
firma by vám například vyplácela provizi. 
Vaším příjmem by byla vaše mzda nebo 
provize – z tohoto příjmu byste zaplatili 
desátek. Pak můžete zbývající peníze pou-
žít pro osobní potřeby, jako je například 
nákup potravin či oblečení – nebo k tomu, 
abyste pomohli svému bratrovi.
Jakožto podnikatelé si máte platit mzdu – 
například určitý obnos každý týden. Pokud 
nemáte ve svém podnikání dost peněz na 
to, abyste si mohli vyplácet pravidelnou 
mzdu, můžete si přesto platit provizi – 
určité procento z prodaného zboží. Ať 
již se rozhodnete pro cokoli, mzda nebo 
provize se stává vaším osobním příjmem. 
A z tohoto příjmu platíte desátek. Pak 
můžete zbývající peníze použít na potravi-
ny, nájem, léky a úspory.
Tento jednoduchý krok – oddělit peníze 
z podnikání od peněz osobních – ochrání 
jak vás, tak také vaše podnikání. Vaše pod-
nikání se bude úspěšně rozvíjet. A vy bude-
te vědět, kolik peněz na vašem osobním 
účtu můžete použít nebo půjčit druhým.

Zpět na stranu 67

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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NEZABÍJEJTE SLEPICE – 3. ČÁST
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

MARIE: Ale Matouši, kdybych prodala 
všechny slepice, víš snad, co by to zna-
menalo pro mé podnikání, ne? Neměla 
bych vajíčka na prodej. A podnikání by mi 
zkrachovalo. Jak bych pak uživila rodinu? 
Omlouvám se. Doufám, že pochopíš, že si 
prostě nemohu jen tak vzít peníze z pod-
nikání, kdykoli se mi zachce. Platím si jen 
pravidelnou mzdu. Zbývající peníze jsou 
na to, abych si podnikání udržela a abych 
ho rozvíjela, abychom se mohli stát 
soběstačnými. A soběstačnými se stáváme 
pro to, abychom mohli žehnat druhým.

MATOUŠ: Tomu rozumím.
MARIE: Ale mohu ti dát 200 ze svých 
osobních úspor, pokud by ti to pomohlo.
MATOUŠ: Ano, to by mi moc pomohlo. 
Děkuji ti, Marie.
MARIE: Nemáš zač. Jsem ráda, že jsem 
ti alespoň trochu pomohla.

Zpět na stranu 67

5: Jak oddělit peníze z podnikání od rodinných financí?
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PODNIKÁNÍ S VODOU – VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE

Zpět na stranu 70

 Pondělí 2.9. 1  Prodáno 100 lahví po 10. 2  Nákup potravin pro rodinu za 300.
 Úterý 3.9. 3  Úhrada 800 za materiál pro obchod. 4  Prodáno 30 lahví po 10.
 Středa 4.9. 5  Zaplaceno 500 za školné pro děti. 6  Vyplacena mzda sobě ve výši 1000.  
  7  Zaplaceno 100 jako desátek.
 Čtvrtek 5.9. 8  Uhrazeno 500 za nájem bytu. 9  Prodáno 10 ledových kvádrů po 10.
 Pátek 6.9. 10  Prodáno 100 lahví po 10. 11  Zaplaceny poplatky týkající se podnikání ve výši 200.
 Sobota 7.9. 12  Prodáno 20 lahví po 10. 13  Koupeno nové oblečení za 100.

Příjmy a výdaje v PODNIKÁNÍ: 2.9. – 7.9.

Datum Popis Výdaj Příjem Zůstatek

Zůstatek peněz v podnikání 1000

2.9. Prodáno 100 lahví 1000 2000

3.9. Materiál pro podnikání - 800 1200

3.9. Prodáno 30 lahví 300 1500

4.9. Mzdy - 1000 500

5.9. Prodáno 10 ledových kvádrů 100 600

6.9. Prodáno 100 lahví 1000 1600

6.9. Poplatky z podnikání - 200 1400

7.9. Prodáno 20 lahví 200 1600

Celkové výdaje a příjmy 2000 2600 1600

Výsledovka týkající se PODNIKÁNÍ  
(2.9. – 7.9.)

Příjmy

Prodej lahví s vodou 1 4 10 12 2500
Prodej ledových kvádrů 100
 Celkové příjmy z podnikání 2600
Výdaje

Materiál 800
Poplatky z podnikání 200
Mzdy 1000
 Celkové výdaje z podnikání 2000
Zisk (nebo ztráta) 
z  podnikání
(Příjmy – Výdaje = ) 600

OSOBNÍ příjmy a výdaje: 2.9. – 7.9.

Datum Popis Výdaj Příjem Zůstatek

Zůstatek osobních peněz 1000

2.9. Potraviny - 300 700

4.9. Školné - 500 200

4.9. Mzda 1000 1200

4.9. Desátek - 100 1100

5.9. Nájem - 500 600

7.9. Košile - 100 500

Celkové výdaje a příjmy 1500 1000 500

Výsledovka týkající se OSOBNÍCH 
financí (2.9. – 7.9.)

Příjmy

Mzda 1000

 Celkové osobní příjmy 1000
Výdaje

Desátek 100
Nájem 500
Potraviny 300
Ostatní 600

 Celkové osobní výdaje 1500
Osobní zisk (nebo ztráta)
(Příjmy – Výdaje = ) - 500
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6: Jak se mému podnikání daří?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.
• Přineste si pět prázdných výtisků brožurky Má cesta k dosažení 

soběstačnosti.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno 
 člena 

 skupiny

Vedl(a) jsem 
oddělené 
záznamy 
(Ano/Ne)

Platil(a) 
jsem si mzdu, 
kterou jsem 
si uložil(a) 

stranou 
od peněz 

z  podnikání 
(Ano/Ne)

Připravil(a) 
jsem si 

 prezentaci 
svého 

 podnikání 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem 

 zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila A A A A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 6 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.

NOVÉ! 
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

20 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Čemu jste se naučili, když jste vedli záznamy o osobních peně-
zích odděleně od záznamů o penězích z podnikání. Jak to pomů-
že vašemu podnikání?
Čemu jste se naučili, když jste si platili mzdu a dali jste ji stranou 
od peněz z podnikání? Jak to pomůže vašemu podnikání?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení své-
ho týdenního podnikatelského cíle?

Do podnikatelského 
zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.

6: Jak se mému podnikání daří?

PODEJTE ZPRÁVU
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Úspěšní podnikatelé 
něco zlepšují každý 
den.

JAK POPSAT SVÉ PODNIKÁNÍ?
 Přečtěte si: Dnes budeme své podnikání prezentovat. Když své podnikání 

popisujeme druhým, dozvídáme se o svém podnikání to, co nám 
může pomoci ho zlepšit. Když nás něco během prezentace a po 
ní napadne, zapišme si to do podnikatelského zápisníku.

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak mohu vysvětlit své podnikání druhým?
ÚKOL TÝDNE – Hledat u druhých náměty a nápady pro roz-
voj svého podnikání.

 Čas: Pro každého, kdo bude prezentovat, nastavte časomíru na tři 
minuty. Dejte prezentujícímu vědět, až mu bude zbývat poslední 
minuta.

 Přečtěte si: Nyní budeme poprvé prezentovat své podnikání. Kdo by chtěl 
jít jako první? Pamatujte na to, že na prezentaci máte tři minuty, 
a pak máte dvě minuty na diskusi.

 Přečtěte si: Řiďte se pokyny na další straně.

6: Jak se mému podnikání daří?

NAUČTE SE
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MÉ PODNIKÁNÍ VE TŘECH MINUTÁCH – POKYNY

1. část Za méně než jednu minutu popište své podnikání.

2. část

Za méně než jednu minutu popište, jak nalezení odpovědi na jednu 
z níže uvedených otázek významně zlepšilo vaše podnikání.
1. Co chtějí lidé kupovat?
2. Jak prodávat?
3. Jak mít pod kontrolou náklady?
4. Jak zvýšit zisk?
5. Jak vést vlastní podnikání?

3. část Za méně než jednu minutu popište jednu věc, kterou uděláte pro 
to, abyste své podnikání dál zlepšovali.

 Čas: Nyní nastavte časomíru na dvě minuty pro diskusi.

 Diskutujte: Pokládejte si vzájemně otázky. Společně se raďte. Pomozte zlepšit 
podnikání tohoto člena skupiny.

 Přečtěte si: Nyní zopakujte tento postup u každého člena skupiny, dokud 
každý nemá možnost prezentovat své podnikání.

6: Jak se mému podnikání daří?
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CO JSTE SE DOZVĚDĚLI?
 Diskutujte: Úspěšní podnikatelé či majitelé obchodu se neustále něčemu učí. 

Co z toho, čemu jste se od ostatních členů skupiny naučili, vám 
pomůže zlepšit vaše podnikání?

 Přečtěte si: Během dalších šesti setkání se budeme učit rozvíjet své podniká-
ní. Bude potřeba, abychom si na naši příští schůzku přinesli své 
záznamy o příjmech a výdajích týkajících se podnikání a svou 
výsledovku týkající se podnikání za poslední dva týdny.
Pokud jsme dosud podnikání nezaložili, pomůžeme ostatním 
s jejich záznamy o příjmech a výdajích a s jejich výsledovkami. 
To pro nás bude dobrá praktická činnost.

 Video: Podívejte se, jak Filip zlepšil své podnikání použitím zásad 
soběstačnosti. Pusťte si video „Felix: Refrigeration Parts“ [„Filip – 
součástky pro chladicí systémy“]. (Nemáte toto video k dispozici? 
Pokračujte ve čtení.)

STÁVÁM SE SOBĚSTAČNĚJŠÍ?
 Přečtěte si: Naším cílem je dosáhnout soběstačnosti – časné i duchovní. 

Úspěch v podnikání je pouze jednou částí tohoto cíle.

 Diskutujte: Jaké změny pozorujete v osobním životě, když uplatňujete 
zásady z programu Můj základ a učíte jim druhé?

 Praktická činnost: Nalistujte si v brožurce Má cesta k dosažení soběstačnosti nevy-
plněné zhodnocení soběstačnosti (na konci brožurky). Vyplň-
te všechny položky.
Po vyplnění zhodnocení se na tři minuty zamyslete nad tímto:
Věnujete nyní více pozornosti svým výdajům? Dokážete nyní 
na více otázek odpovědět slovy „často“ nebo „vždy“? Poci-
ťujete větší jistotu, pokud jde o částku, kterou jste si stano-
vili jako svůj soběstačný příjem? Jste blíže dosažení svého 
soběstačného příjmu? Co můžete udělat, abyste se v úsilí 
dosáhnout soběstačnosti zlepšili?

Úspěšní podnikatelé se 
neustále něčemu učí.

Má cesta k dosažení 
soběstačnosti

6: Jak se mému podnikání daří?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným 
na další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„Hledejte pilně, mod-
lete se vždy a buďte 
věřící a všechny věci 
budou působiti společ-
ně pro dobro vaše.“
NAUKA A SMLOUVY 90:24

6: Jak se mému podnikání daří?

ZAMYSLETE SE
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Na příští setkání si přinesu podnikatelský zápisník se záznamy o svých 
příjmech a výdajích.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   

 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

6: Jak se mému podnikání daří?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Přinesl(a) 
jsem si 
s sebou 

záznamy 
o příjmech 
a výdajích 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo příští týden povede diskusi na dané téma 
z programu Můj základ. (Nevíte, jak vést diskusi na téma z progra-
mu Můj základ ? Přečtěte si stranu 11 a vnitřní stranu obálky.)
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

6: Jak se mému podnikání daří?
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POZNÁMKY
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Zdroje a materiály
6: Jak se mému podnikání daří?



7
Jak rozvíjet vlastní 

podnikání?
Založení a rozvoj 

vlastního podnikání
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7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno 
 člena 

 skupiny

Přinesl(a) 
jsem si 
s sebou 

záznamy 
o příjmech 
a výdajích 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem 

 zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila A A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 7 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Jaké nápady jste ve svém podnikání vyzkoušeli?
Čemu jste díky těmto nápadům naučili?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení své-
ho týdenního podnikatelského cíle?

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?

PODEJTE ZPRÁVU

Do podnikatelského 
zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.
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CO POMŮŽE MÉMU PODNIKÁNÍ VYDĚLAT VÍCE PENĚZ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Video: „Bicycle or Chickens?“ [„Kolo nebo slepice?“] (Nemáte toto video 
k dispozici? Viz scénář videa na straně 102.)

 Přečtěte si: Aktivum (neboli majetek či jmění) je něco, co určitý podnik 
vlastní a co má určitou hodnotu. Aktiva můžete nakupovat i pro-
dávat. Marie si například může koupit židli, na které může sedět, 
když prodává vajíčka, nebo může prodat slepici. Toto jsou aktiva.
Produktivní aktivum vydělává v podnikání peníze. Mariiny 
nosnice jsou produktivními aktivy, protože produkují vejce, která 
Marie za peníze prodává. Židle je také aktivum, ale ne produktiv-
ní. Žádné peníze totiž nevydělává.

 Diskutujte: Úspěšní podnikatelé využívají produktivní aktiva k tomu, aby 
své podnikání rozvíjeli. V jakém smyslu může být šicí stroj nebo 
jízdní kolo produktivním aktivem?

 Praktická činnost: Vyberte si nějakého partnera. Sepište seznam produktivních 
aktiv, které již ve svém podnikání máte:

  

  

  

  

  

  

  

 

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak mohu používat produktivní aktiva 
k rozvíjení svého podnikání?
ÚKOL TÝDNE – Určit, jaká aktiva mám, a stanovit si, jak je 
používat produktivněji. Zjistit, jaká další aktiva potřebuji, 
a stanovit si, jakou mají prioritu.

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?

NAUČTE SE

Úspěšní podnikatelé 
využívají produktivní 
aktiva k tomu, aby své 
podnikání rozvíjeli.
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„Budeš pilným v ochra-
ňování toho, co máš, 
abys mohl býti mou-
drým správcem.“
NAUKA A SMLOUVY 
136:27

JAK POUŽÍVAT AKTIVA PRODUKTIVNĚJI?
 Přečtěte si: Přečtěte vpravo uvedený citát. Aktiva musíme používat moudře. 

Staráme se o ně, aby mohla být produktivní.

 Diskutujte: Co by se stalo s Mariiným podnikáním, kdyby se dobře nestarala 
o svá produktivní aktiva (o slepice)?

 Praktická činnost: Nyní se podívejte na tato obchodní aktiva. Která z nich jsou 
v současnosti produktivní?

ŠICÍ STROJ
Ludmila dnes musí  
ušít hodně košil.

ROZBITÉ KOLO
David doufá, že kolo spraví 
a že ho bude brzy používat.

SLEPICE, KTERÁ 
 NESNÁŠÍ VEJCE

Marie čeká, aby zjistila,  
zda její slepice začne  

snášet vejce.

 Přečtěte si: Je zapotřebí, abychom svá aktiva používali co nejproduktivněji. 
Přečtěte níže uvedený příklad moudrého správce.

LUDMILINO KREJČOVSTVÍ:
Ludmila má jeden šicí stroj. Dobře se o něj stará. Každý den zvládne ušít pět košil. 
Její zákazníci ale chtěli větší počet košil. 
Přemýšlela o tom, že by si najala pomocnici a koupila ještě jeden šicí stroj. Ale místo 
toho, aby koupila další šicí stroj, najala svou kamarádku, aby pracovala na jejím 
šicím stroji po večerech. Dnes je Ludmilino krejčovství schopno ušít 10 košil denně 
na jednom šicím stroji.

 Diskutujte: V jakém smyslu byla Ludmila moudrým správcem svého pro-
duktivního aktiva? Jak můžete svá aktiva používat produktivněji?

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?
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JAK ZÍSKAT VÍCE PRODUKTIVNÍCH AKTIV?
 Praktická činnost: Zamyslete se nad tím, jaká aktiva by vám pomohla v rozvoji vaše-

ho podnikání, pokud byste je získali. Vypište je níže.

TYP AKTIVA AKTIVA, KTERÁ JIŽ MÁM
NOVÁ AKTIVA,  KTERÁ 

BY MI POMOHLA 
V  ROZVOJI PODNIKÁNÍ

Nářadí/nástroj/stroj

Vozidlo

Budova

Zvíře

Jiné

 Praktická činnost: Vytvořte trojici se dvěma dalšími členy skupiny. Diskutujte o tom, 
proč by vám tato aktiva pomohla v rozvoji vašeho podnikání.

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?
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 Praktická činnost: Jak byste mohli získat aktiva, která jste si zapsali na předcházející 
straně? Níže je uveden seznam možností, jak podnikatelé získá-
vají nová aktiva. Rozdělte se do trojic a diskutujte o výhodách 
i nevýhodách jednotlivých možností. Vypište je níže.

ZPŮSOBY 
 ZÍSKÁNÍ AKTIV VÝHODY NEVÝHODY

Ušetřit na 
 zakoupení aktiva

Spojit se 
s  obchodním 

 partnerem, který 
má určité aktivum

Pronajmout si 
aktivum

Vypůjčit si aktivum

Získat půjčku na 
zakoupení aktiva

Jiné

 Praktická činnost: Nyní v téže skupince diskutujte o tomto:
Které aktivum by právě teď bylo pro vaše podnikání nejužitečněj-
ší? Kolik by vám toto aktivum pomohlo vydělat? Jak snadné by 
bylo ho získat? Jak byste mohli toto aktivum například zaplatit?

 Video: Podívejte se na video o úspěšném podnikání s názvem „Susy: 
Private School Bus“ [„Susy: soukromý školní autobus“], abyste 
viděli, jak Susy zdokonalila své podnikání a jak plánuje získat 
produktivní aktivum. (Nemáte toto video k dispozici? Přejděte 
na další stranu.)

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?
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JAK MÍT POD KONTROLOU NÁKLADY?
 Přečtěte si: Produktivní aktiva pomáhají podnikání vydělávat peníze. Aby 

se naše podnikání rozvíjelo, je také potřeba mít pod kontrolou 
náklady. Ne všechny náklady jsou ale totožné!

 Video: „Careful with Fixed Costs“ [„Buďme opatrní ohledně fixních 
nákladů“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 103.)

 Přečtěte si: Variabilní (neboli proměnlivé) náklady rostou nebo klesají 
podle množství prodaného zboží.
Fixní (neboli stálé) náklady se musí platit nehledě na to, zda 
prodáváme hodně, či málo.
Úspěšní podnikatelé přidávají fixní náklady jen tehdy, když vědí, 
že pomohou v podnikání vydělat více peněz.

 Praktická činnost: Podívejte se na výdaje v Danielově podnikání. U každého výdaje 
zakroužkujte, zda se jedná o fixní nebo variabilní náklad.

VÝDAJE V DANIELOVĚ PODNIKÁNÍ

Nájem za dílnu Fixní Variabilní

Dřevo pro nábytek Fixní Variabilní

Náklady na dopravu Fixní Variabilní

Danielova mzda Fixní Variabilní

 Praktická činnost: Níže uveďte náklady, které máte ve svém podnikání. U každého 
výdaje zakroužkujte, zda se jedná o variabilní nebo fixní náklad.

MÉ VÝDAJE PŘI PODNIKÁNÍ

Fixní Variabilní

Fixní Variabilní

Fixní Variabilní

Fixní Variabilní

Fixní Variabilní

Fixní Variabilní

Fixní Variabilní

Fixní Variabilní

 Přečtěte si: Během týdne si budeme zaznamenávat své příjmy a výdaje, 
označíme si, které náklady jsou fixní a které variabilní, a na příští 
setkání si přineseme výsledovky.

Úspěšní podnikatelé 
přidávají fixní náklady 
jen tehdy, když jim to 
zvýší zisk.

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?
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„Doufej v Hospodina 
celým srdcem svým, 
na rozumnost pak 
svou nezpoléhej. Na 
všech cestách svých 
snažuj se jej poznávati, 
a onť spravovati bude 
stezky tvé.“
PŘÍSLOVÍ 3:5–6

CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným 
na další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?

ZAMYSLETE SE
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Sepíšu si plán na to, jak produktivněji využívat má stávající aktiva.

Stanovím si, která nejdůležitější nová produktivní aktiva pro své podni-
kání potřebuji.

Na příští setkání si přinesu výsledovky s vyznačenými fixními a variabil-
ními náklady.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   

 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Během týdne si budu zaznamenávat svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Sepsal(a) 
jsem si plán 

na to, jak 
 používat 

aktiva 
 produktivněji 

(Ano/Ne)

Stanovil(a) 
jsem si 

nejdůležitější 
nová aktiva 

(Ano/Ne)

Přinesl(a) 
jsem si 

výsledovku 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo příští týden povede diskusi na dané téma 
z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?
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KOLO NEBO SLEPICE?
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

NINA: Ahoj Marie. Jak se daří tvému 
podnikání? Rozvíjí se?
MARIE: Jde to dobře, ale jsem hodně 
unavená. Hodně pracuji, ale nevydělávám 
dost peněz.
NINA: Vypadá to, že potřebuješ více pro-
duktivních aktiv.
MARIE: Co jsou to produktivní aktiva?
NINA: To, co tvému podnikání pomůže 
vydělávat více peněz.
MARIE: No, to by se mi líbilo. Chtěla 
bych mít víc produktivních aktiv, … ale 
počkat – mám dojem, že teď vlastně 
 žádné nemám.
NINA: Samozřejmě, že máš. Tvé slepice 
jsou produktivní aktiva. Vydělala by sis 
víc, kdybys měla víc slepic?
MARIE: To ano. Měla bych tedy koupit 
víc slepic.

NINA: Co dalšího by ti v tvém podnikání 
pomohlo?
MARIE: Bylo by opravdu užitečné mít 
kolo, abych mohla rozvážet vajíčka a pře-
pravovat krmení pro slepice. Ze všeho toho 
chození mě už bolí nohy.
NINA: No, možná by sis ho tedy měla 
koupit. Vydělala by sis víc, kdybys měla 
kolo?
MARIE: Ano, kdybych měla kolo, mohla 
bych vajíčka rozvézt rychleji. Měla bych 
víc času na prodej. Ale měla bych si spíše 
koupit kolo, nebo víc slepic?
NINA: Co je pro tvé podnikání právě teď 
to nejdůležitější? Kolo nebo víc slepic?
MARIE: To nevím. Jak se mám rozhod-
nout?

Zpět na stranu 94

Zdroje a materiály
7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?
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BUĎME OPATRNÍ OHLEDNĚ FIXNÍCH NÁKLADŮ
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

MARIE: Nino, myslím, že produktivní 
aktiva mi pomohou vydělat víc peněz. Ale 
dělám si starosti ohledně nákladů.
NINA: To je dobře, Marie – vždy by ses 
měla snažit náklady snižovat.
MARIE: Ale jak poznám, jak velké nákla-
dy budu mít? Vždyť se to tolik mění!
NINA: Nejprve je potřeba, aby sis rozděli-
la náklady na fixní a variabilní.
MARIE: Nevím, co to znamená.
NINA: Popíšu ti to takto. Znáš Daniela?
MARIE: Toho, co prodává nábytek?
NINA: Ano. Když Daniel vyrobí nějakou 
židli na prodej, myslíš, že musí zaplatit 
dodavateli dřeva, ze kterého židli vyrábí?
MARIE: Ano.
NINA: Správně. Daniel rád nakupuje dře-
vo až poté, co získá objednávku.
Pokud Daniel tento měsíc prodá jednu žid-
li, zaplatí jen za dřevo potřebné pro výrobu 
jedné židle. Pokud příští měsíc prodá deset 
židlí, zaplatí za dřevo desetkrát tolik.
MARIE: Což ale nevadí, protože prodá 
desetkrát víc židlí!

NINA: Přesně tak. Danielovy náklady na 
dřevo jsou náklady variabilní neboli pro-
měnlivé. Jejich výše se mění směrem nahoru 
nebo dolů podle toho, kolik toho prodá.
Daniel také platí za nájem dílny. Řekněme, 
že platí nájem ve výši 1000 měsíčně. Jak 
velký nájem platí, pokud prodá deset židlí?
MARIE: Samozřejmě, že 1000.
NINA: A kolik zaplatí za nájem, když 
prodá jen jednu židli?
MARIE: I tak zaplatí 1000. To se nemění.
NINA: Správně. Danielův nájem jsou 
 fixní neboli stálé náklady. Nezáleží na 
tom, jak moc nebo jak málo toho prodá. 
Musí ho přesto zaplatit.
MARIE: No, fixní náklady se mi moc 
nelíbí.
NINA: Musíme být prostě opatrní ohled-
ně fixních nákladů. Mohou být užitečné, 
pokud se týkají produktivních aktiv.
MARIE: A pokud toho prodáme dost na 
to, abychom je zvládli zaplatit!
NINA: Přesně tak!
MARIE: Nino, můžeš mi pomoct rozlišit, 
které mé náklady jsou fixní a které jsou 
variabilní?

Zpět na stranu 98

7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?
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7: Jak rozvíjet vlastní podnikání?
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Kolik si mohu 

dovolit investovat do 
rozvoje podnikání?

Založení a rozvoj 
vlastního podnikání
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8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno 
 člena 

 skupiny

Sepsal(a) 
jsem si plán 

na to, jak 
používat 

jmění (neboli 
aktiva) 

produktivněji 
(Ano/Ne)

Určil(a) 
jsem si 

 nejdůležitější 
nová aktiva 

(Ano/Ne)

Přinesl(a) 
jsem si 

 výsledovku 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila A A A A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 8 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Jak budete svá aktiva používat produktivněji? Jak budete o svá 
aktiva pečovat?
Které nové produktivní aktivum má pro vás nejvyšší prioritu? Proč?
Jaké máte fixní a variabilní náklady? Pomáhá vám, když víte, jaký 
je mezi nimi rozdíl?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení své-
ho týdenního podnikatelského cíle?

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?

PODEJTE ZPRÁVU

Do podnikatelského 
zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.
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Úspěšní podnikatelé 
investují moudře.

MOHU SI DOVOLIT VÍCE AKTIV?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Jednou z možností, jak rozvíjet podnikání, je přidat produktivní 
aktiva. Než ale k našemu podnikání přidáme produktivní aktiva, 
musíme vědět, zda si je můžeme dovolit.

 Video: „Can I Afford More Assets? (Part I)“ [„Mohu si dovolit více aktiv? 
(1. část)“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 122.)

 Diskutujte: Jak by mohla Marie zjistit, zda bude mít dost peněz na splácení 
půjčky?

 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé se nejprve ujišťují, zda si mohou dovolit 
nějaké vylepšení v podnikání, než ho skutečně realizují.

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Mohu si dovolit vzít půjčku na nákup 
nějakého aktiva?
ÚKOL TÝDNE – Vytvořit si přehled o peněžních tocích k lep-
šímu porozumění budoucnosti mého podnikání.

 Přečtěte si: Přehled o peněžních tocích je nástroj, který vám pomůže podívat 
se na vaše podnikání tak, abyste zjistili, jak ho můžete rozvíjet. 
Přehled o peněžních tocích lze vytvořit ve třech krocích:
• 1. krok. Na základě minulých výsledovek zjistěte, jak se dařilo 

vašemu podnikání v minulosti.
• 2. krok. Podívejte se na budoucnost svého podnikání pomocí 

této otázky: „Jaké budu mít v budoucnosti příjmy a výdaje?“
• 3. krok. Zjistěte, kolik hotovosti budete mít v budoucnu 

k dispozici.
Přehled o peněžních tocích vám pomůže rozhodnout se mezi 
různými možnostmi, jak rozvíjet vaše podnikání – například při-
dat další produkty k tomu, co již prodáváte; snížit výdaje; zvýšit 
příjmy; nebo posoudit, zda zažádat o půjčku.

 Video: Podívejte se na příběh o úspěšném podnikání s názvem „Rosan-
ny: Hot Food“ [„Rosanny – teplé občerstvení“], abyste viděli, jak 
získání půjčky pomohlo Rosanně rozvíjet její podnikání. (Nemáte 
toto video k dispozici? Přejděte na další stranu.)

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?

NAUČTE SE
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KOLIK HOTOVOSTI JE V SOUČASNOSTI K DISPOZICI?
 Video: „How Much Cash is Available?“ [„Kolik hotovosti je k dispozi-

ci?“] (Nemáte toto video k dispozici? Pokračujte ve čtení.)
Po zhlédnutí videa si projděte tuto stranu, abyste si pamatovali 
to, co jste se dozvěděli.

 Přečtěte si: Aby Marie zjistila, zda má dost hotovosti na rozvoj podnikání, 
potřebuje znát tři věci: minulost, budoucnost a peněžní tok.
Tyto tři věci se může dozvědět díky tomu, že si vytvoří přehled 
o peněžních tocích.

1. KROK: Minulost

Před 2 
měsíci

Minulý 
měsíc

Tento 
měsíc

Příští 
měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc

Příjmy 4400 4400

Fixní náklady –3300 –3300

Variabilní náklady –1000 –1000

Zisk (nebo ztráta) 100 100

Počáteční hotovost

Dostupná hotovost

 Diskutujte: Podívejte se na výše uvedený Mariin přehled o peněžních tocích. 
Co se na základě příjmů za poslední dva měsíce Marie o svém 
podnikání dozvídá?

Marie si pomocí výsledovek zapíše příjmy, fixní 
náklady, variabilní náklady a zisk či ztrátu za 
poslední dva měsíce.

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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2. KROK: Budoucnost

Před 2 
měsíci

Minulý 
měsíc

Tento 
měsíc

Příští 
měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc

Příjmy 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Fixní náklady –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300

Variabilní náklady –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000

Zisk (nebo ztráta) 100 100 100 100 100 100 100 100

Počáteční hotovost

Dostupná hotovost

 Diskutujte: Podívejte se na výše uvedený Mariin přehled o peněžních tocích. 
Mění se nějak Mariin měsíční zisk?

Na základě čísel z minulých dvou měsíců si Marie 
zapíše, jaké bude mít podle svého názoru budoucí 
příjmy, fixní náklady, variabilní náklady a zisk či 
ztrátu.

Marie ve svém podnikání neplánuje žádné 
změny, a tak předpokládá, že její příjmy 
a výdaje v dalších šesti měsících budou shod-
né s příjmy a výdaji za poslední dva měsíce.

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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3. KROK: Dostupná hotovost

Před 2 
měsíci

Minulý 
měsíc

Tento 
měsíc

Příští 
měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc

Příjmy 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Fixní náklady –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300

Variabilní náklady –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000

Zisk (nebo ztráta) 100 100 100 100 100 100 100 100

Počáteční hotovost 50 150 250 350 450 550 650 750

100 100 100 100 100 100 100 100

Dostupná hotovost 150 250 350 450 550 650 750 850

 Diskutujte: Podívejte se na výše uvedený přehled o peněžních tocích. Kolik 
peněz má Marie k dispozici na konci šestiměsíčního období?

 Přečtěte si: Když teď Marie ví, kolik hotovosti bude mít asi k dispozici během 
příštích šesti měsíců, může si vybírat mezi různými možnostmi, 
jak rozvíjet své podnikání.

Počáteční hotovost je to, co má 
Marie v bance na začátku měsíce. 
V tomto případě začíná na částce 50.

Každý měsíc přidává měsíční zisk 
k počáteční hotovosti, čímž získává 
dostupnou hotovost (50 + 100 = 150).

Dostupná hotovost se 
 stává počáteční  hotovostí 
pro příští měsíc (150).

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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KOLIK HOTOVOSTI JE K DISPOZICI NA SPLÁCENÍ 
PŮJČKY?
 Praktická činnost: Podívejme se nyní, co se stane s Mariiným peněžním tokem, 

pokud si na šest měsíců vypůjčí 1500 na nákup 15 slepic. Podí-
vejte se vpravo na Mariin přehled o peněžních tocích. Má Marie 
dost hotovosti na splátky půjčky ve výši 275? Ve dvojici s partne-
rem se podívejte na Mariinu dostupnou hotovost.

 Diskutujte: Společně se všemi členy skupiny diskutujte o této otázce: Co má 
Marie dělat? Má si půjčit jinou částku? Měla by si našetřit peníze 
a zaplatit za slepice v hotovosti?

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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Mariin přehled o peněžních tocích

Před 2 
měsíci

Minulý 
měsíc

Tento 
měsíc

Příští 
měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc

Příjmy 4400 4400 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300

Fixní náklady –3300 –3300 –3500 –3500 –3500 –3500 –3500 –3500 –3500 –3500

 Splátka půjčky –350 –275 –275 –275 –275 –275

Variabilní náklady –1000 –1000 –1600 –1600 –1600 –1600 –1600 –1600 –1600 –1600

Zisk (nebo ztráta) 100 100 –150 –75 –75 –75 –75 –75 200 200

Počáteční hotovost 50 150 250 100 25 –50 –125 –200 –275 –75

100 100 –150 –75 –75 –75 –75 –75 200 200

Dostupná hotovost 150 250 100 25 –50 –125 –200 –275 –75 125

 1. Marie předpokládá, že díky větší 
produkci vajíček bude mít měsíčně 
o 900 větší příjem (z každé slepice 
příjem ve výši 60 krát 15). 900 plus 
její stávající příjem ve výši 4400 činí 
5300.

 2. Předpokládá, že její fixní 
náklady se zvýší na 3500 
(její stávající náklady ve 
výši 3300 plus navíc 200 
za nájem jízdního kola).

 3. Pokud si vezme 
půjčku, bude 
mít další fixní 
náklad ve výši 
275 (a první 
měsíc 350).

 4. Předpokládá, že její varia-
bilní náklady se zvednou 
na 1600 kvůli dodatečným 
nákladům ve výši 500 na 
krmivo pro slepice a nákla-
dům ve výši 100 pro její 
neteř na rozvoz vajíček.

 5. První dva 
měsíce má 
Marie dosta-
tek dostup-
né hotovosti 
na splátku 
půjčky.

 6. Podívejte se ale na 
poslední čtyři měsí-
ce splátek půjčky 
(3.–6. měsíc). Bude 
mít Marie dost 
peněz na všechny 
splátky?

 7. Poté, co Marie 
půjčku splati-
la, se její zisky 
opět zvýší. Ale 
není to už příliš 
pozdě?

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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 Video: „Can I Afford More Assets? (Part II)“ [„Mohu si dovolit více aktiv? 
(2. část)“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 123.)

 Praktická činnost: Podívejme se nyní, co se stane, pokud Marie získá nižší půjčku: 
800 na 6 měsíců na nákup 8 slepic. Podívejte se vpravo na Mariin 
přehled o peněžních tocích. Má Marie dost hotovosti na půjč-
ku ve výši 800? Ve dvojici s partnerem se podívejte na Mariinu 
dostupnou hotovost.

 Diskutujte: Společně s celou skupinou diskutujte o těchto otázkách: Zvládla 
by Marie splácet větší půjčku? Měla by si vzít větší půjčku?

 Přečtěte si: V tomto příkladu se Marie pomocí přehledu o peněžních tocích 
rozhoduje, zda si může dovolit koupit nové slepice. Také by tento 
přehled mohla použít při rozhodování o tom, jaké různé změny 
udělat ve svém podnikání – například zda si pronajmout kolo, 
koupit nový vývěsní štít nebo kupovat jiné krmivo.

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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Mariin přehled o peněžních tocích

Před 2 
měsíci

Minulý 
měsíc

Tento 
měsíc

Příští 
měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc

Příjmy 4400 4400 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880

Fixní náklady –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300

 Splátka půjčky –250 –150 –150 –150 –150 –150

Variabilní náklady –1000 –1000 –1300 –1300 –1300 –1300 –1300 –1300 –1300 –1300

Zisk (nebo ztráta) 100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Počáteční hotovost 50 150 250 280 410 540 670 800 930 1210

100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Dostupná hotovost 150 250 280 410 540 670 800 930 1210 1490

 1. Marie předpokládá, že díky 8 
novým slepicím získá dodatečný 
příjem ve výši 480 (z každé slepice 
příjem ve výši 60 krát 8). 480 plus 
její stávající příjem ve výši 4400 
činí 4880.

 2. Předpokládá, že její fixní 
náklady se nezvýší, proto-
že si nenajme kolo.

 3. Pokud si vezme 
tuto půjčku, 
bude mít další 
fixní náklad ve 
výši 150 (a první 
měsíc 250).

 4. Předpokládá, že její variabilní náklady 
se zvednou na 1300 kvůli dodateč-
ným nákladům ve výši 250 na krmivo 
pro slepice a nákladům ve výši 50 pro 
její neteř na rozvoz vajíček.

 5. Podívejte se na 
její dostupnou 
hotovost. Bude mít 
Marie dost peněz 
na všechny splátky?

 6. Podívejte se na Mariiny zisky 
a ztráty. Všimněte si, že její zisky 
jsou sice během splácení půjčky 
nižší, ale jsou vyšší než v době 
před získáním půjčky.

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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KOLIK HOTOVOSTI MÁM PRO SVÉ PODNIKÁNÍ 
K DISPOZICI?
 Praktická činnost: Nyní si vytvořte přehled o peněžních tocích ve svém podnikání. 

Najděte si partnera a vyplňte přehled vpravo podle uvedených 
kroků. (Viz strany 109–117, potřebujete- li nápovědu.) Další prázd-
né formuláře jsou na straně 118. Přehled si můžete přepsat také 
do podnikatelského zápisníku.
Zamyslete se nad tím, jaké produktivní aktivum byste mohli 
pro své podnikání získat. Přemýšlejte o tom, o kolik větší příjmy 
a náklady byste měli.
Pokud nevíte, s jakými čísly počítat, nebo pokud dosud nepodni-
káte, pomozte někomu, kdo již podnikání má. Toto je jen cvičení.

 Přečtěte si: Po našem příštím setkání budeme mluvit s poskytovateli půjček 
a zjistíme, jak velké budou splátky. Pak tyto splátky budeme moci 
zahrnout do přehledu o peněžních tocích.

 Diskutujte: Jak vám znalost dostupné hotovosti pomáhá při rozhodování 
ohledně vašeho podnikání? Existují i jiné důvody (kromě splátek 
půjčky), kvůli nimž vám znalost vašich peněžních toků může 
pomoci rozvíjet podnikání?

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?



117

Váš přehled o peněžních tocích

Před 2 
měsíci

Minulý 
měsíc

Tento 
měsíc

Příští 
měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc

Příjmy

Fixní náklady

 Splátka půjčky

Variabilní náklady

Zisk (nebo ztráta)

Počáteční hotovost

Dostupná hotovost

 1. Pomocí 
výsledovek 
zde zapište 
své příjmy 
a výdaje 
z posledních 
dvou měsíců.

 2. Zapište, jaké budou 
podle vás vaše nové 
příjmy během násle-
dujících šesti měsíců 
(předcházející příjem 
plus příjem z nového 
aktiva).

 3. Zapište, jaké budou 
podle vás vaše nové 
náklady během násle-
dujících šesti měsíců 
(předcházející náklady 
plus náklady spojené 
s novým aktivem).

 4. Zde si zapíšete 
splátky půjčky, ale 
pokud ještě neznáte 
jejich výši, ponechejte 
tento řádek zatím 
nevyplněný.

 5. Vypočítejte své zisky nebo 
ztráty tím, že od příjmů 
odečtete výdaje.

 6. Abyste zjistili, kolik máte 
dostupné hotovosti, při-
čtěte svůj zisk k počáteční 
hotovosti (nebo od ní 
odečtěte ztrátu).

 7. Až zjistíte výši splátek půjčky, můžete 
tento přehled o peněžních tocích pou-
žívat k tomu, abyste viděli, zda máte 
dost dostupné hotovosti k uhrazení 
všech splátek.

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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ŠESTIMĚSÍČNÍ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Vytvořte si přehled o peněžních tocích, který bude zobrazovat vaši stávající situaci 
v podnikání. Viz strany 109–117, potřebujete- li nápovědu.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Č. 1 – STÁVAJÍCÍ SITUACE

PŘED 2 
MĚSÍCI

MINULÝ 
MĚSÍC

TENTO 
MĚSÍC

PŘÍŠTÍ 
MĚSÍC 3. MĚSÍC 4. MĚSÍC 5. MĚSÍC 6. MĚSÍC

Celkové příjmy

Fixní náklady

 Splátky půjčky

Variabilní náklady

Celkový zisk/ztráta

Počáteční hotovost

Dostupná hotovost

Dále si vytvořte přehled o peněžních tocích, který zahrnuje možnost získat nové 
aktivum.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Č. 2 – NOVÉ AKTIVUM

PŘED 2 
MĚSÍCI

MINULÝ 
MĚSÍC

TENTO 
MĚSÍC

PŘÍŠTÍ 
MĚSÍC 3. MĚSÍC 4. MĚSÍC 5. MĚSÍC 6. MĚSÍC

Celkové příjmy

Fixní náklady

 Splátky půjčky

Variabilní náklady

Celkový zisk/ztráta

Počáteční hotovost

Dostupná hotovost

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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„Uval na Hospodina 
cestu svou, a slož 
v něm naději, onť 
zajisté všecko 
[uskuteční].“
ŽALM 37:5

CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným 
na další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Vytvořím si přehled o peněžních tocích týkající se mé stávající situace 
v podnikání.

Vytvořím si přehled o peněžních tocích, který zahrnuje možnost získat 
nové aktivum.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   
 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Během týdne si zaznamenávejte svůj pokrok pomocí této tabulky 

pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, nebo 
kolikrát jste závazek splnili.

Vytvořil(a) 
jsem si přehled 

o peněžních 
tocích ve 

stávající situaci 
(Ano/Ne)

Vytvořil(a) 
jsem si  přehled 

o  peněžních 
tocích 

 zahrnující 
 možnost získá-
ní nového aktiva  

(Ano/Ne)

Dosáhl(a) jsem 
týdenního 

podnikatelské-
ho cíle  

(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 

z programu Můj 
základ a učil(a) 

jsem jí svou 
rodinu  

(Ano/Ne)

Přidal(a) jsem 
něco k  úsporám 

(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

 partnerovi pro 
úkoly  

(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo příští týden povede diskusi na dané téma 
z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Poznámka pro 
vedoucího diskuse:
Na příští setkání si 
přineste seznam 
poskytovatelů půjček 
ve vaší oblasti. Viz 
srs. lds. org/ lenders 
nebo o tento seznam 
požádejte výbor kůlu 
pro podporu soběstač-
nosti či vedoucího 
služeb pro podporu 
soběstačnosti.

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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MOHU SI DOVOLIT VÍCE AKTIV? (1. ČÁST)
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

MARIE: Nino, rozhodla jsem se koupit 
další slepice. Potřebuji víc produktivních 
aktiv pro rozvoj podnikání.
NINA: To mi připadá jako dobré rozhod-
nutí. A můžeš si dovolit slepice koupit?
MARIE: Dovolit koupit? Ano, beru si 
půjčku.
NINA: A kolik si plánuješ vypůjčit?
MARIE: Půjčka bude ve výši 1500.
NINA: Proč 1500?
MARIE: Znám někoho, kdo prodává 15 
slepic za 1500. Je to dobrá cena.
NINA: A proč 15 slepic?
MARIE: Protože ten člověk má právě tolik 
slepic na prodej.

NINA: Máš dost peněz na 15 slepic?
MARIE: Ano, … no, … asi ano. Nevím.
NINA: Jak velké jsou měsíční splátky?
MARIE: Mluvila jsem s jedním poskyto-
vatelem půjček a řekl mi, že to bude 275 
měsíčně.
NINA: Máš každý měsíc dost hotovosti na 
to, abys ty splátky uhradila?
MARIE: Doufám, že ano.
NINA: Marie, nemůžeš jen doufat. Musíš 
vědět, že budeš mít dost hotovosti k dispo-
zici na úhradu splátek.
MARIE: Ale jak to poznám?

Zpět na stranu 108

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?

Zdroje a materiály
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MOHU SI DOVOLIT VÍCE AKTIV? (2. ČÁST)
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

MARIE: Nino, díky za to, že jsi mi ukázala, 
jak zjistit, kolik hotovosti mám k dispozici. 
Splátky půjčky ve výši 275 měsíčně by pro 
mě nebyly vůbec dobré. Peníze by mi došly 
už třetí měsíc. A já bych nezvládla splácet. 
Bývala bych mohla o své podnikání přijít!
NINA: Marie, jsem moc ráda, že ještě 
předtím, než sis vzala půjčku, jsme se 
podívaly na to, jakou bys měla dostupnou 
hotovost.

MARIE: Já také. Ale jak poznám, kolik si 
mohu dovolit půjčit?
NINA: No, zkusme to znovu s nějakou 
menší půjčkou.
MARIE: Dobře. Zkusím se poohlédnout 
po nějaké půjčce se splátkami ve výši 150 
a zjistím, zda si ji mohu dovolit.

Zpět na stranu 114

8: Kolik si mohu dovolit investovat do rozvoje podnikání?
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POZNÁMKY
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Jak poznat, zda mám 
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použít půjčku?
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vlastního podnikání
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9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Připravte si seznam poskytovatelů půjček ve vaší oblasti, který rozdá-
te členům skupiny. Tento seznam je k dispozici na stránce srs. lds. org/ 
lenders nebo ho lze získat od výboru kůlu pro podporu soběstačnosti 
či od vedoucího služeb pro podporu soběstačnosti.

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno 
 člena 

 skupiny

Vytvořil(a) 
jsem si 
přehled 

o  peněžních 
tocích ve 
stávající 
situaci  

(Ano/Ne)

Vytvořil(a) 
jsem si přehled 

o  peněžních 
tocích 

 zahrnující 
 možnost 

 získání  nového 
 aktiva  

(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila A A A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 9 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.

NOVÉ! 
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Co vám o vašem podnikání ukázal přehled o peněžních tocích?
Budete mít dost hotovosti k tomu, abyste hradili splátky půjčky 
nebo abyste udělali něco dalšího pro zlepšení svého podnikání?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení své-
ho týdenního podnikatelského cíle? Do podnikatelského 

zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?

PODEJTE ZPRÁVU
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„Některý dluh – třeba 
na skromný domov, 
náklady na vzdělání … 

– může být nezbytný. 
Nikdy však nemáme 
vstupovat do finanč-
ního područí ve formě 
spotřebitelského dluhu, 
aniž pečlivě zvážíme 
náklady.“
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

„Pozemské dluhy, nebeské 
dluhy“, Liahona, květen 
2004, 41

„Nechci tím říci, že veš-
keré dluhy jsou špatné 

– samozřejmě, že ne. 
Rozumný podnikatel-
ský dluh … je jedním 
z prvků růstu.“
EZRA TAFT BENSON, „Pay 
Thy Debt, and Live“ 
[zasvěcující shromáždění 
na Univerzitě Brighama 
Younga, 28. února 1962]; 
speeches. byu. edu

JE PŮJČENÍ SI PENĚZ SPRÁVNÉ, NEBO ŠPATNÉ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Diskutujte: Vzpomeňte si na někoho, koho znáte a kdo si vypůjčil nějaké 
peníze. Pomohlo mu to, nebo mu to uškodilo?

 Přečtěte si: Osobní dluh domácnosti se liší od dluhu podnikatelského.
Osobní úvěry či půjčky se používají k tomu, abychom mohli 
utratit více, než na kolik máme prostředky. Podnikatelské úvěry 
či půjčky se používají k tomu, abychom mohli vyprodukovat 
více, než na kolik máme prostředky.
Přečtěte vpravo uvedené citáty. Proroci nám radí, abychom se 
vyhýbali osobním dluhům.
Podnikatelský dluh může pomoci našemu podnikání růst. Ale ne 
vždy se jedná o moudré rozhodnutí. Musíme vědět, kdy je tento 
dluh „rozumný“, jak řekl president Benson.

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání 
použít půjčku?
ÚKOL TÝDNE – 1) Promluvit si alespoň s 10 zákazníky a zjis-
tit, zda by kupovali více, kdybych toho měl(a) více na prodej, 
a 2) navštívit alespoň čtyři poskytovatele půjčky a položit jim 
otázky z pracovního listu podmínek půjčky.

Během tohoto setkání se naučíme dovednostem, které nám 
pomohou poznat, zda je pro naše podnikání dobrý nápad půjčit 
si peníze, a tyto dovednosti si procvičíme.

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?

NAUČTE SE
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JAK MI PŘI ROZHODOVÁNÍ POMOHOU „ČTYŘI SPRÁVNÉ 
FAKTORY“?
 Video: „Get a Loan?“ [„Vzít si půjčku?“] (Nemáte toto video k dispozici? 

Přečtěte stranu 136.)

 Diskutujte: Jak poznat, zda vám půjčka pomůže, nebo vás zlikviduje?

 Přečtěte si: Přečtěte nahlas „čtyři správné faktory“ a stručně diskutujte o kaž-
dém z nich.

ČTYŘI SPRÁVNÉ FAKTORY

1. Správný důvod Půjčím si jen tehdy, pokud to pomůže mému podnikání vydělat více peněz.

2. Správná doba
Půjčím si jen tehdy, pokud se v podnikání pohybuji již dost dlouho na to, 
abych své podnikání dobře znal(a) a abych viděl(a), že to, co prodávám, si 
koupí dostatečný počet lidí.

3. Správné 
 podmínky Půjčím si jen tehdy, pokud najdu dobrého poskytovatele půjčky.

4. Správná částka Půjčím si jen tehdy, pokud mohu doložit, že vím, že půjčku dokáži splatit.

 Praktická činnost: Při sledování následujících videí zjistěte, zda podle vás Marie 
a Karel dokáží odpovědět na každou otázku týkající se čtyř správ-
ných faktorů.
U Marie a Karla zaškrtněte „Ano“, „Ne“, nebo „Nevím“.

 Video: „Right Reason?“ [„Správný důvod?“] (Nemáte toto video 
k dispozici? Přečtěte stranu 137.)

 Diskutujte: Půjčují si Marie a Karel ze správného důvodu? Proč ano, nebo 
proč ne?

DŮVODY PRO PŮJČKU
MARIE KAREL

Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím

Půjčuji si z důvodů produktivního podnikání (nikoli 
důvodů osobních)?

Bude mi to, co si z půjčky koupím, ihned vydělávat 
peníze?

Je pro rozvoj mého podnikání získání půjčky lepší, 
než nejprve něco uspořit?

Promyslel(a) jsem všechna rizika?

Úspěšní podnikatelé 
používají čtyři správné 
faktory k tomu, aby si 
půjčovali moudře.

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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 Video: „Right Time?“ [„Správná doba?“] (Nemáte toto video k dispozici? 
Přečtěte stranu 138.)

 Diskutujte: Půjčují si Marie a Karel ve správné době? Proč ano, nebo proč ne?

ČAS NA PŮJČKU
MARIE KAREL

Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím

Věnuji se podnikání již dost dlouho na to, abych své 
podnikání dobře znal(a)?

Je tato půjčka součástí mého plánu na rozvoj podnikání?

Mohu doložit, že zákazníci toho budou nakupovat více, 
když toho budu mít více na prodej?

Pokud chci něco pro své podnikání koupit (například 
slepice nebo nákladní auto), vydrží mi to déle než bude 
doba splácení půjčky?

 Video: „Right Terms?“ [„Správné podmínky?“] (Nemáte toto video 
k dispozici? Přečtěte stranu 139.)

 Diskutujte: Půjčují si Marie a Karel za správných podmínek? Proč ano, nebo 
proč ne?

PODMÍNKY PŮJČKY
MARIE KAREL

Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím

Dokáži vyjmenovat tři až pět dobrých poskytovatelů 
půjček?

Znám skutečné náklady spojené s půjčkou?

Dokáži vysvětlit všechny podmínky půjčky?

Dokáži vysvětlit, proč je jeden poskytovatel lepší než jiný?

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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 Video: „Right Amount?“ [„Správná částka?“] (Nemáte toto video 
k dispozici? Přečtěte stranu 140.)

 Diskutujte: Půjčují si Marie a Karel správnou částku? Proč ano, nebo proč ne?

ČÁSTKA PŮJČKY
MARIE KAREL

Ano Ne Nevím Ano Ne Nevím

Sestavil(a) jsem si šestiměsíční přehled o peněžních 
tocích?

Dokáži půjčku splácet, a přitom dál vydělávat?

Dokáži půjčku splácet i tehdy, když nebudu prodávat 
víc než obvykle?

 Přečtěte si: Naučili jsme se, jak používat přehled o peněžních tocích, aby-
chom poznali, zda budeme mít dost hotovosti k úhradě splátek. 
To nám pomůže poznat, zda si půjčujeme správnou částku.

 Praktická činnost: Poté, co se tento týden setkáte s poskytovateli půjček, použijte 
pracovní list pro peněžní tok na straně 143, abyste se ujistili, že 
si můžete dovolit hradit splátky půjčky. (Potřebujete- li pomoc 
s vytvořením přehledu o peněžních tocích, podívejte se na to, 
o čem jste se učili minulý týden.)
Když si Marie není jistá odpovědí na některou z otázek týkajících 
se čtyř správných faktorů, chystá se nejprve danou odpověď najít.
Než si něco vypůjčíme, měli bychom i my najít odpovědi na 
otázky, u kterých si nejsme odpovědí jistí. V případě potřeby 
požádejte o pomoc členy skupiny nebo někoho jiného.

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?

MÁM SI NA PODNIKÁNÍ VYPŮJČIT PENÍZE?
 Praktická činnost: Níže je uvedeno několik nástrojů, které můžete během týdne pou-

žít k tomu, abyste shromáždili potřebné informace a rozhodli se. 
Podívejte se na strany 141–143. Věnujte pět minut tomu, abyste se 
podívali na Kontrolní seznam čtyř správných faktorů a na Pracov-
ní list podmínek půjčky, a diskutujte o tom, jak je můžete použít.

KONTROLNÍ SEZNAM ČTYŘ 
SPRÁVNÝCH FAKTORŮ

ČTYŘI SPRÁVNÉ FAKTORY

Správný důvod?

□ Půjčuji si z důvodů produktivního podnikání (nikoli z důvodů osobních)?

□ Je pro rozvoj mého podnikání lepší půjčka než vlastní hotovost?

□ Bude mi to, co si z půjčky koupím, ihned vydělávat peníze?

□ Jsem si vědom(a) toho, co všechno se nemusí v mém podnikání povést?

Správná doba?

□ Věnuji se podnikání již dost dlouho na to, abych své podnikání dobře znal(a)?

□ Je tato půjčka součástí mého plánu na rozvoj podnikání?

□ Mohu doložit, že zákazníci toho budou nakupovat více, když toho budu mít
více na prodej?

□ Pokud chci něco pro své podnikání koupit (například slepice nebo nákladní
auto), vydrží mi to déle než bude doba splácení půjčky?

Správné podmínky?

□ Dokáži vyjmenovat tři až pět dobrých poskytovatelů půjček?

□ Znám skutečné náklady spojené s půjčkou?

□ Dokáži vysvětlit všechny podmínky půjčky?

□ Dokáži vysvětlit, proč je jeden poskytovatel lepší než jiný?

Správná částka?

□ Sestavil(a) jsem si šestiměsíční přehled o peněžních tocích?

□ Dokáži půjčku splácet, a přitom dál vydělávat?

□ Dokáži půjčku splácet i tehdy, když nebudu prodávat víc než obvykle?

Viz strana 141.

Během týdne si procházejte tyto otázky, 
a pokud na ně dokážete odpovědět kladně, 
odškrtněte si je.

PRACOVNÍ LIST PODMÍNEK PŮJČKY
POSKYTOVATEL 

PŮJČKY Č. 1:
POSKYTOVATEL 

PŮJČKY Č. 2:
POSKYTOVATEL 

PŮJČKY Č. 3:
POSKYTOVATEL 

PŮJČKY Č. 4:

1. Požadavky: Co vám (poskytovateli půjčky) potřebuji předat nebo doložit, abych půjčku získal(a)?

2. Četnost splátek: Dokdy se má zaplatit první splátka? Jak často musím hradit splátky? Mohu dostat výtisk
splátkového kalendáře (rozpisu splátek)?

3. Sankce: Jsou nějaké poplatky nebo sankce, pokud neplatím splátky včas?

4. Přímé náklady: Pokud si vypůjčím 100, 1 000 nebo 10 000 (vyberte jednu částku podle místní měny a pou-
žijte u každého poskytovatele), kolik celkem zaplatím po splacení půjčky, včetně celého úroku, poplatků atd.?
Pokud si vypůjčím dost na nákup jednoho aktiva, například jedné slepice, kolik zaplatím navíc za získání půjč-
ky? Kolik činí poplatky za schválení půjčky? Kolik činí jednotlivé splátky? Je úroková sazba stálá nebo klesající?

5. Nepřímé náklady: Kolik času mi zabere provedení splátek? Kolik mě to bude stát, když budu muset zajít
k poskytovateli půjčky, abych mu zaplatil(a)?

6. Skutečné náklady půjčky: Jaká je celková výše přímých a nepřímých nákladů? (Sečtěte náklady uvedené
u 4. a 5. otázky.)

Viz strana 142.

Během týdne používejte tento pracovní list 
podmínek půjčky, abyste se seznámili s ale-
spoň čtyřmi poskytovateli půjček.

INFORMACE O POSKYTOVATELÍCH 
PŮJČEK

možné Věřitelé
Viz materiál, který 
vám rozdal vedoucí 
diskuse. Pokud ho 
nemáte k dispozici, 
požádejte ostatní 
podnikatele, aby 
vám doporučili dobré 
poskytovatele půjček 
ve vaší oblasti.

Během tohoto týdne použijte tyto informa-
ce k tomu, abyste tyto poskytovatele našli 
a kontaktovali.

ŠESTIMĚSÍČNÍ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH 
TOCÍCH

PENĚŽNÍ TOK

Jméno poskytovatele půjčky:

PŘED 2 
MĚSÍCI

MINULÝ 
MĚSÍC

TENTO 
MĚSÍC

PŘÍŠTÍ 
MĚSÍC 3. MĚSÍC 4. MĚSÍC 5. MĚSÍC 6. MĚSÍC

Celkové příjmy

Fixní náklady

Splátky půjčky

Variabilní náklady

Celkový zisk/ztráta

Počáteční hotovost

Dostupná hotovost

Viz strana 143.

Použijte tento pracovní list, abyste si sestavili 
přehled o peněžních tocích, který vám pomů-
že zjistit, jakou půjčku si můžete dovolit.
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným 
na další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„Poslouchejte slova 
Páně. … Nepochybujte, 
ale buďte věřící.“
MORMON 9:27

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?

ZAMYSLETE SE
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Promluvím si alespoň se čtyřmi poskytovateli půjček a použiji přitom 
Pracovní list podmínek půjčky.

Budu používat otázky z Kontrolního seznamu čtyř správných faktorů, 
abych zjistil(a), zda je pro mě správné si nyní vzít půjčku.

Budu používat přehledy o peněžních tocích, abych posoudil, jaké jsou 
mé možnosti týkající se půjčky.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   

 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Během týdne si zaznamenávejte svůj pokrok pomocí této tabulky 

pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, nebo 
kolikrát jste závazek splnili.

Promluvil(a) 
jsem si 
alespoň 

se čtyřmi 
poskytovateli 

půjček  
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem 

přehledy 
o peněžních 

tocích, abych 
zhodnotil(a) 

možnosti 
týkající 

se půjčky 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem 

Kontrolní 
seznam čtyř 

správných 
faktorů 

(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo příští týden povede diskusi na dané téma 
z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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VZÍT SI PŮJČKU?
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

KAREL: Dnes mám velký den. Beru si 
podnikatelskou půjčku!
NINA: Ty si bereš půjčku? A na co?
KAREL: Na všechno. Udělám si větší 
místo na zásoby. A taky si koupím novou 
televizi a další věci do domácnosti. Jsem 
z toho nadšený!
NINA: No páni, to mě děsí. Vždyť jsi roz-
jel podnikání teprve minulý týden. Neměl 
by sis brát půjčku, Karle. Marie, jak se 
daří tvému podnikání?
MARIE: Dobře. Vajíčka prodávám velmi 
rychle. Obvykle je všechny prodám do 
9:00. Ale když se mě pak v průběhu zbý-
vajícího dne zákazníci ptají na vejce, už 
žádná nemám.
NINA: Marie, opravdu potřebuješ víc 
slepic. Jak jsi na tom s půjčkou pro nákup 
dalších slepic? Už jsi ji dostala?
MARIE: Ještě ne. Trochu se bojím vzít si 
půjčku. Možná bych si ji ani brát neměla. 
Vždyť jsi teď říkala Karlovi, že si nemá 
půjčku brát.
KAREL: Ale já si ji přesto vezmu. Vyřeší 
to všechny moje problémy!

NINA: Nebo ti to přinese hodně problémů 
nových. Karle, bojím se, že budeš mít za 
chvíli spoustu dluhů, které tě zlikvidují.
Ale v tvém případě, Marie, ti může půjčka 
ve skutečnosti pomoci.
MARIE: Jak poznám, jestli mi půjčka 
pomůže, nebo mě zlikviduje?
NINA: Úspěšní podnikatelé používají 
„čtyři správné faktory“, aby se rozhodli, 
zda je pro ně podnikatelská půjčka dobrým 
nápadem na rozvoj jejich podnikání.
MARIE: Čtyři správné faktory?
NINA: Ano. Vezmi si půjčku jen tehdy, 
když máš k tomu správný důvod, ve správ-
nou dobu, půjč si správnou částku a se 
správnými podmínkami.
KAREL: Mě nějaké čtyři správné faktory 
nezajímají. Zkrátka si beru půjčku!
MARIE: Mě to zajímá. Chtěla bych roz-
šířit podnikání, ale nechci spoustu dluhů. 
Řekni mi něco více o těch čtyřech správ-
ných faktorech.

Zpět na stranu 129

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?

Zdroje a materiály
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SPRÁVNÝ DŮVOD?
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

NINA: Důvod pro to, abyste si půjči-
li peníze, musí souviset s podnikáním; 
nemohou to být osobní důvody.
KAREL: Proč ne oba důvody? Budu mít 
novou televizi a zároveň větší obchod!
NINA: Ach jo, Karle! Poslouchej, Marie, 
půjčka má být na něco, co můžeš hned 
prodat, například lahve s mlékem, nebo 
na něco, co okamžitě přináší nějaké 
produkty, například slepice, které snášejí 
vajíčka. Pamatuj na to, že půjčku musíš 
začít splácet hned!
MARIE: Dobře. Takže bych mohla koupit 
slepice, které už teď nesou, a měla bych 
hned na prodej další vejce.
NINA: Výborně! Přemýšlela jsi o tom, že 
bys místo půjčky použila na nákup dalších 
slepic peníze z podnikání?
MARIE: Počkej – myslela jsem, že jsi 
řekla, že si mám vzít půjčku.
NINA: Chceš- li použít hotovost, ušetříš 
nyní a koupíš později – menší růst, ale 
menší riziko. Chceš- li použít půjčku, kou-
píš nyní a zaplatíš později – větší růst, ale 
větší riziko.

KAREL: Jo. To „zaplatíš později“ se mi líbí!
MARIE: Zákazníci neustále chtějí víc 
vajíček. Chtěla bych co nejdříve prodávat 
víc vajec!
NINA: Stojí ta půjčka za to riziko? Pře-
mýšlela jsi o tom, co by se mohlo pokazit?
MARIE: Nepřemýšlela. Ale slepice by 
třeba mohly přestat nést. Nebo by mohly 
pojít nebo by je někdo mohl ukrást. Nebo 
by zákazníci mohli přestat vejce kupovat.
NINA: Jak bys mohla tato rizika snížit?
MARIE: Hm. Mohla bych dávat slepicím 
kvalitní krmivo a dobře se o ně starat. 
Mohla bych je zamknout, aby mi je nikdo 
nemohl ukrást.
NINA: Myslíš, že máš dobrý důvod, aby 
sis vzala půjčku, Marie?
MARIE: Myslím, že ano.

Zpět na stranu 129

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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SPRÁVNÁ DOBA?
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

NINA: Marie, jak dlouho už podnikáš?
MARIE: Prodávám vejce už osm týdnů 
a jde to dobře.
NINA: Tak to je skvělé! Někteří si berou 
půjčku na podnikání, se kterým sotva 
začali – to je hodně riskantní!
KAREL: Poslyš, to mluvíš o mně? Já vím, 
co dělám.
NINA: Marie, podnikáš už nějakou dobu, 
ale je získání půjčky součástí plánu, který 
sis na rozvoj svého podnikání připravila?
KAREL: Tohle je můj plán: větší obchod, 
větší prodej!
MARIE: Karle, to podle mě není žádný 
plán. Já plánuji vzít si půjčku, koupit 
další slepice, prodávat týdně víc vajíček 
a půjčku splatit.
NINA: To je dobrý začátek na vytvoření 
plánu, Marie. Budeš si ale muset stanovit 
konkrétní počty slepic a vajec. Jak moc 
jistá jsi si tím, že zákazníci toho budou 
kupovat více, pokud toho budeš mít více 
na prodej?

MARIE: No, myslím si, že koupí všechna 
vajíčka, ale nevím to jistě.
NINA: Možná bys to měla nejprve zjistit!
MARIE: Dobře, promluvím si se zákazní-
ky a sepíšu si seznam všech těch, kteří by 
ode mě kupovali. Promluvím si nejméně 
s 10 zákazníky.
NINA: Výborně. Pokud se rozhodneš vzít 
si půjčku, seznam budoucích zákazníků 
ti pomůže doložit poskytovateli půjčky, že 
víš, jak přesně půjčku využiješ.
NINA: Dobře, mám další otázku. Pokud 
si půjčíš peníze na nákup nových slepic, 
budou dál nést vejce i poté, co půjčku 
splatíš?
MARIE: Samozřejmě. Slepice by měly nést 
vejce alespoň další dva roky a já mám 
v plánu si vzít půjčku na šest měsíců.

Zpět na stranu 130

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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SPRÁVNÉ PODMÍNKY?
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

KAREL: Ahoj! Dostal jsem půjčku! 1000 
za 3procentní stálý měsíční úrok.
NINA: Ale ne, Karle. Děláš mi starosti. 
S kolika poskytovateli půjček jsi mluvil?
KAREL: Samozřejmě, že jen s jedním. 
Nebudu mrhat časem. Měla jsi mě vidět. 
Přišel jsem tam a řekl: „Chtěl bych hned 
teď půjčku!“ A oni řekli: „Samozřejmě, 
pane.“ Zacházeli se mnou jako s králem. 
Mají mě zkrátka rádi.
NINA: Ano, jsem si jistá, že tě mají rádi. 
To je tvá smlouva o půjčce? Mohla bych se 
na ni podívat?
KAREL: Klidně. Ale připrav se na to, že 
z toho budeš ohromená! Dostal jsem skvě-
lou půjčku.
NINA: Karle, ty podmínky půjčky jsou 
strašné. Poplatek ve výši 200 za uzavření 
smlouvy? Týdenní splátky? Podíval ses 
vůbec na ty podmínky?
KAREL: Cože? To nemůže být pravda. Na 

tohle si vůbec nevzpomínám. Ale ne – asi 
jsem si to opravdu nepřečetl pečlivě.
NINA: Marie, jaké podmínky jsi u půjčky 
zjistila?
MARIE: No, mluvila jsem zatím se třemi 
poskytovateli půjček. Díky, že jsi mi dala 
ten pracovní list ohledně poskytovate-
lů půjček ze své skupiny pro podporu 
soběstačnosti. Pomohlo mi to klást dobré 
otázky. Jsem opravdu ráda, že jsem se 
seznámila s možnými sankcemi, úrokový-
mi sazbami, poplatky a provizemi.
Dva poskytovatelé měli stálý úrok. Ale 
jeden nabízel úrok klesající.
KAREL: Jaký je v tom rozdíl?
MARIE: Ve skutečnosti tomu rozdílu nero-
zumím. Jen vím, že když jsou úroky stejné, 
tak klesající úrok je lepší než stálý.
NINA: Máš pravdu, Marie. Vypadá to, že 
začínáš nacházet správné podmínky.

Zpět na stranu 130

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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SPRÁVNÁ ČÁSTKA?
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

NINA: Co se děje, Karle? Vypadáš nějak 
sklíčeně.
KAREL: Měla jsi pravdu, Nino. Sankce se 
navyšují a padá na mě celá hora dluhů.
NINA: To nerada slyším, Karle.
KAREL: Přišel poskytovatel půjčky a vzal 
si mou televizi. Říká, že pokud vynechám 
další splátku, další na řadě jsou zásoby 
a vybavení z mého podnikání.
MARIE: Karle, vypadá to, že nemáš 
dostatečný tok peněz.
KAREL: Tok peněz?
NINA: To jsou peníze, které přicházejí 
a odcházejí z tvého podnikání. Právě teď 
do tvého podnikání nepřichází dost peněz 
na to, abys mohl hradit splátky půjčky.
KAREL: Neprodal jsem toho tolik, kolik 
jsem čekal. Byl jsem s několika splátkami 
pozadu. Sankce se navyšují a pro mě je 
o to těžší splátky hradit.

NINA: A právě proto potřebuješ šestimě-
síční přehled o peněžních tocích, než se 
ohledně půjčky rozhodneš. Sestavil sis 
někdy tenhle přehled?
KAREL: Ne.
NINA: Přehled o peněžních tocích ti 
pomůže poznat, zda si můžeš dovolit 
každý měsíc hradit splátku půjčky. Máš 
výsledovky za poslední dva měsíce?
KAREL: Ne.
MARIE: Mohu přinést ty svoje a také pře-
hledy o peněžních tocích, na kterých pra-
cuji. Můžeme ti ukázat, jak se sestavují.
NINA: Výborně! Pomůžeme ti sestavit 
přehled o peněžních tocích. Pak budeš 
vědět, zda si půjčuješ správnou částku.

Zpět na stranu 131

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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KONTROLNÍ SEZNAM ČTYŘ SPRÁVNÝCH FAKTORŮ
Položte si níže uvedené otázky. Každou otázku, na kterou dokážete odpovědět 
kladně, si odškrtněte.

ČTYŘI SPRÁVNÉ FAKTORY

Správný důvod?

□ Půjčuji si z důvodů produktivního podnikání (nikoli z důvodů osobních)?

□ Je pro rozvoj mého podnikání lepší půjčka než vlastní hotovost?

□ Bude mi to, co si z půjčky koupím, ihned vydělávat peníze?

□ Jsem si vědom(a) toho, co všechno se nemusí v mém podnikání povést?

Správná doba?

□ Věnuji se podnikání již dost dlouho na to, abych své podnikání dobře znal(a)?

□ Je tato půjčka součástí mého plánu na rozvoj podnikání?

□ Mohu doložit, že zákazníci toho budou nakupovat více, když toho budu mít 
více na prodej?

□ Pokud chci něco pro své podnikání koupit (například slepice nebo nákladní 
auto), vydrží mi to déle než bude doba splácení půjčky?

Správné podmínky?

□ Dokáži vyjmenovat tři až pět dobrých poskytovatelů půjček?

□ Znám skutečné náklady spojené s půjčkou?

□ Dokáži vysvětlit všechny podmínky půjčky?

□ Dokáži vysvětlit, proč je jeden poskytovatel lepší než jiný?

Správná částka?

□ Sestavil(a) jsem si šestiměsíční přehled o peněžních tocích?

□ Dokáži půjčku splácet, a přitom dál vydělávat?

□ Dokáži půjčku splácet i tehdy, když nebudu prodávat víc než obvykle?

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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PRACOVNÍ LIST PODMÍNEK PŮJČKY
Vezměte si tento Pracovní list podmínek půjčky s sebou, až půjdete navštívit 
poskytovatele půjček.

• Položte poskytovatelům půjček 1.–4. otázku.
• Položte sami sobě 5.–6. otázku.

POSKYTOVATEL 
PŮJČKY Č. 1:

POSKYTOVATEL 
PŮJČKY Č. 2:

POSKYTOVATEL 
PŮJČKY Č. 3:

POSKYTOVATEL 
PŮJČKY Č. 4:

1. Požadavky: Co vám (poskytovateli půjčky) potřebuji předat nebo doložit, abych půjčku získal(a)?

2. Četnost splátek: Dokdy se má zaplatit první splátka? Jak často musím hradit splátky? Mohu dostat výtisk 
splátkového kalendáře (rozpisu splátek)?

3. Sankce: Jsou nějaké poplatky nebo sankce, pokud neplatím splátky včas?

4. Přímé náklady: Pokud si vypůjčím 100, 1 000 nebo 10 000 (vyberte jednu částku podle místní měny a pou-
žijte u každého poskytovatele), kolik celkem zaplatím po splacení půjčky, včetně celého úroku, poplatků atd.? 
Pokud si vypůjčím dost na nákup jednoho aktiva, například jedné slepice, kolik zaplatím navíc za získání půjč-
ky? Kolik činí poplatky za schválení půjčky? Kolik činí jednotlivé splátky? Je úroková sazba stálá nebo klesající?

5. Nepřímé náklady: Kolik času mi zabere provedení splátek? Kolik mě to bude stát, když budu muset zajít 
k poskytovateli půjčky, abych mu zaplatil(a)?

6. Skutečné náklady půjčky: Jaká je celková výše přímých a nepřímých nákladů? (Sečtěte náklady uvedené 
u 4. a 5. otázky.)

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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ŠESTIMĚSÍČNÍ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Zkopírujte si tento pracovní list pro peněžní toky do podnikatelského zápisníku. 
Použijte jeden u každého poskytovatele půjčky, abyste zjistili, zda si můžete dovo-
lit přijmout podmínky půjčky, o kterých se dozvíte během tohoto týdne.

PENĚŽNÍ TOK

Jméno poskytovatele půjčky:

PŘED 2 
MĚSÍCI

MINULÝ 
MĚSÍC

TENTO 
MĚSÍC

PŘÍŠTÍ 
MĚSÍC 3. MĚSÍC 4. MĚSÍC 5. MĚSÍC 6. MĚSÍC

Celkové příjmy

Fixní náklady

 Splátky půjčky

Variabilní náklady

Celkový zisk/ztráta

Počáteční hotovost

Dostupná hotovost

9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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9: Jak poznat, zda mám pro rozvoj podnikání použít půjčku?
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10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno 
 člena 

skupiny

Promluvil(a) 
jsem si 
alespoň 

se čtyřmi 
poskytova-
teli půjček 
(napište 
počet)

Použil(a) 
jsem 

 přehledy 
o peněžních 

tocích, 
abych 

zhodnotil(a) 
možnosti 

týkající 
se půjčky 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem 

Kontrolní 
seznam 

čtyř 
správných 

faktorů 
(Ano/Ne)

Dosáhl(a) 
jsem 

týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem 

zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) 
jsem jí svou 

rodinu  
(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem 

zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 4 A A A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení. 
Zeptejte se, kdo se blíží ke splnění požadavků na získání osvědčení. 
Po setkání dejte výboru kůlu pro podporu soběstačnosti vědět, kdo 
požadavky pravděpodobně splní.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon a aby 

vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokračuje 
v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 10 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.

NOVÉ! 
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Co jste se díky rozhovorům s poskytovateli půjček dozvěděli?
Je půjčka pro vás v této chvíli správným řešením? (Máte pro ni 
správný důvod, chcete ji ve správnou dobu, získali jste správné 
podmínky a znáte správnou částku?)
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení své-
ho týdenního podnikatelského cíle?

Do podnikatelského 
zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?

PODEJTE ZPRÁVU
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PROČ BY MĚLI ZÁKAZNÍCI CHTÍT NAKUPOVAT ODE MĚ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Přečtěte si: Aby se naše podnikání rozvíjelo, musíme přilákat více zákazníků 
a více prodávat! Lidé utrácejí peníze za něco, co má pro ně něja-
kou hodnotu. Čím více si něčeho cení, tím více za to zaplatí.
Abychom byli úspěšní v prodeji, musíme vědět, co má pro naše 
zákazníky nějakou hodnotu, pak musíme tyto zákazníky přilákat 
a danou hodnotu jim prodat! A musíme přitom nabídnout větší 
hodnotu, než nabízí naše konkurence.

 Video: „Sell, Sell, Sell“ (Parts I and II) [„Prodávejte, prodávejte, pro-
dávejte“ (1. a 2. část)] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte 
stranu 160.)

 Diskutujte: Jak Dan zjistil, čeho si zákazníci cení?

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak přilákám více zákazníků a budu více 
prodávat?
ÚKOL TÝDNE – Vyzkoušet si své marketingové nápady 
a sledovat výsledky. Učit se od zákazníků a vyzkoušet řešení 
problémů, které zákazníci mají.

 Praktická činnost: Diskutujte se členem skupiny o tomto:
 1. Popište jeden druhému své zákazníky. Buďte konkrétní. Jaký je 

jejich věk? Pohlaví? Jaké mají příjmy? Kdy nakupují vaše pro-
dukty? Kde?

 2. Proč budou chtít nakupovat vaše produkty? Jakou hodnotu jim 
to přinese? Uveďte toho co nejvíce – například:
• Voda, kterou prodávám, je vychlazená
• Voda, kterou prodávám, je přečištěná
• Snažím se jim nákup své vody usnadnit
• Jsem přátelský a oslovuji zákazníky jménem

 3. Jakou hodnotu, kterou konkurenti nenabízejí, poskytujete vy? 
Máte lepší cenu, místo prodeje nebo výběr? Tomuto se říká kon-
kurenční výhoda. A díky tomuto se vaši zákazníci rozhodnou 
pro váš obchod místo obchodu konkurentů.

 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé rozumějí svým zákazníkům díky tomu, že 
jim kladou dobré otázky, aby se dozvěděli něco o jejich problé-
mech a o tom, jak jim mohou pomoci.

Úspěšní podnikatelé 
vědí, proč zákazníci 
kupují jejich produkty.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?

NAUČTE SE



149

 Praktická činnost: Vytvořte dvojici s dalším členem skupiny. Společně si přečtěte 
tuto situaci:

Martin opravuje jízdní kola. Také prodává náhradní díly a součástky, 
aby si lidé mohli kolo opravit sami. Do jeho obchodu přichází Filip. 
Ruce má špinavé od oleje. Vypadá nespokojeně a rozčíleně.

Do níže uvedené tabulky zapište své nápady ohledně toho, jak 
může Martin Filipovi položit dobré otázky (příklad je uveden dále).

POKLÁDÁNÍ DOBRÝCH OTÁZEK

1. Co se chci o  zákazníkovi 
dozvědět?

2. Na co bych se mohl(a) 
zeptat, abych to zjistil(a)?

Jaký problém sem přišel vyřešit? Zdá se, že něco opravujete a narazil jste na 
problém. S čím vám mohu pomoci?

Podělte se s celou skupinou o otázky, které by podle vás mohl 
Martin Filipovi položit.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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 Praktická činnost: Nyní se zamyslete nad svými zákazníky. Do prvního sloupce 
napište to, co se o svých zákaznících potřebujete dozvědět (pří-
klad je uveden dále). Do druhého sloupce napište otázky, s jejichž 
pomocí byste to mohli zjistit.

POKLÁDÁNÍ DOBRÝCH OTÁZEK

1. Co se chci o  zákazníkovi 
dozvědět?

2. Na co bych se mohl(a) 
zeptat, abych to zjistil(a)?

Kdy bude můj zákazník připraven koupit si 
mé produkty?

Je to pro nějakou zvláštní příležitost? Kdy 
se koná?

S jiným členem skupiny se podělte o to, co se potřebujete o svých 
zákaznících dozvědět. Podělte se i o otázky, pomocí kterých byste 
to mohli zjistit.

 Diskutujte: V rámci skupiny diskutujte o tom, jak se dozvědět něco více o zá-
kaznících a co můžete tento týden dělat, abyste se to začali dozví-
dat.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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JAK PŘILÁKAT VÍCE ZÁKAZNÍKŮ?
 Diskutujte: Vzpomeňte si na situaci, kdy jste si koupili něco v obchodě, ve 

kterém jste předtím nikdy nebyli. Co vás do tohoto obchodu při-
lákalo? Čím obchody či podniky lákají zákazníky ve vaší oblasti?

 Praktická činnost: Do prázdných řádků v níže uvedené tabulce napište produkty 
nebo služby, které jste si koupili. Poté napište, co vás do daného 
obchodu nebo přilákalo.

CO MĚ PŘILÁKALO? PROČ JSEM TO KOUPIL(A)?

Zakoupený 
produkt 

nebo služba
Osobní prodej Doporučení Reklama Výprodej Jiné

Cukrovinky Řekl mi o tom 
majitel obchodu

Soused mi řekl, 
že bych to měl 

vyzkoušet
20% sleva Vzorek zdarma

Oblečení Obchodní zástupce 
mi řekl o výprodeji

Viděl jsem  plakát 
na vývěsce

Po zakoupení 
jednoho kusu 

byl druhý kus za 
poloviční cenu

Zelenina
Kamarádka mi 
řekla, abych to 

vyzkoušela

Viděla jsem reklamu 
v novinách Vzorek zdarma

 Diskutujte: Podělte se s některým dalším členem skupiny o to, co jste napsa-
li. Které metody by mohly fungovat ve vašem podnikání?

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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 Přečtěte si: Podniky či obchody, o nichž jsme právě teď mluvili, nepřitahují 
zákazníky jen náhodou. Mají určité nápady, jak své produkty či 
služby nabízet.

 Diskutujte: Kde tyto nápady získali?

 Video: „Marketing?“ [„Marketing?“] (Nemáte toto video k dispozici? 
Přečtěte stranu 161.)

 Přečtěte si: Marketing zahrnuje:
• Náměty či nápady týkající se toho, jak nacházet a ovlivňovat 

zákazníky.
• To, co doufáme, že zákazníci udělají.

Marketingové nápady

Nápad
Pokud dám vzorky zdarma, …

Očekávaný výsledek
lidé budou  nakupovat 

více cukrovinek.

 Praktická činnost: Pracujte ve dvojici s osobou vedle sebe.
 1. Pomozte jeden druhému vymyslet různé nápady, aby zákazníci 

našli váš obchod a kupovali to, co prodáváte. Diskutujte o nejú-
činnějších metodách ve vaší oblasti.

 2. Níže si zapište alespoň jeden nový nápad. Poté pomozte jeden 
druhému zapsat žádoucí výsledky (příklad je uveden dále).

MARKETINGOVÉ NÁPADY

Nápad Očekávaný výsledek

Pokud bych amplionem lidem řekl, že dávám 
na židle slevu 40 %, …

zákazníci přijdou do obchodu a budou 
 kupovat židle.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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JAK SVŮJ MARKETINGOVÝ PLÁN VYZKOUŠÍM?
 Přečtěte si: Jak poznáme, zda naše nápady fungují? Potřebujeme mít mož-

nost je vyzkoušet. Potřebujeme mít možnost změřit výsledky.

 Praktická činnost: Pracujte ve dvojici s osobou vedle sebe. Diskutujte o několika 
marketingových nápadech a o žádoucích výsledcích pro vaše 
podnikání a zapište si je. Zahrňte nápady, které se zdají být v sou-
časnosti funkční. U každého nápadu napište, jak byste změřili 
výsledky. Když své nápady vyzkoušíte a změříte jejich výsledky, 
budou se tyto nápady časem měnit a zlepšovat.

ZKOUŠENÍ MARKETINGOVÝCH NÁPADŮ

Nápad Očekávaný výsledek Měření

Pokud bych amplionem lidem řekl, 
že dávám na židle slevu 40 %, …

zákazníci přijdou do obchodu 
a budou kupovat židle.

Až zákazníci přijdou, zeptám se jich, jak se  doslechli 
o 40procentní slevě. Jejich odpovědi si budu 
zaznamenávat.

 Přečtěte si: Pojďme tento týden naše nápady vyzkoušet! Není nutné 
vyzkoušet všechny nápady najednou. A je také možné, že někte-
ré nápady nebudou fungovat – ale to nevadí. Zkrátka budeme 
zkoušet různé nápady a měřit výsledky. Nakonec najdeme nej-
lepší způsoby, jak druhým pomoci, aby nás našli a kupovali to, 
co prodáváme.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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JAK PŘIMĚT ZÁKAZNÍKY, ABY SI NĚCO KOUPILI?
 Přečtěte si: Proč se někteří zákazníci rozhodnou, že něco koupí, a jiní, že nic 

nekoupí? Existuje mnoho důvodů. Ale my toto rozhodnutí může-
me ovlivnit!

 Video: „Please Buy Something!“ [„Kupte si prosím něco!“] (Nemáte toto 
video k dispozici? Přečtěte stranu 162.)

 Diskutujte: Proč Marie nebyla schopna přesvědčit zákazníky, aby si koupili 
několik vajíček? Myslela Marie na sebe, nebo na své zákazníky?

 Přečtěte si: Abyste zákazníky přesvědčili, aby si něco koupili, musíte jim 
klást otázky, naslouchat a navrhovat.

Úspěšní podnikatelé používají tento koloběh, aby přesvědčili 
více zákazníků, aby kupovali jejich produkty a služby.

 Video: „Ask, Listen, Suggest“ [„Ptejte se, naslouchejte, navrhujte“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte stranu 163.)

 Diskutujte: V minulosti Marie položila Samuelovi a Lucii jen jednu otázku: 
„Mohu vám nějak pomoci?“ Co udělala Marie tentokrát jinak, 
aby dosáhla lepšího výsledku? Jak Marie ukázala Sylvii, že jí 
opravdu naslouchá?

1. P
TEJTE SECo zákazník 

skutečně chce? 
Proč? 2. NASLOUCHEJTE

Opravdu 
naslouchám?

3. N
AVRHNĚTE

Znám možnosti 
řešení, která 
přinášejí užitek mně 
i zákazníkovi?

Úspěšní podnikatelé 
se ptají, naslouchají 
a doporučují.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?



155

 Diskutujte: Vzpomeňte si na situace, kdy vás někdo přesvědčil, abyste si něco 
koupili, i když jste to možná neplánovali. Co z toho, co onen 
člověk řekl, vás přimělo k rozhodnutí si danou věc koupit?

 Přečtěte si: V níže uvedené tabulce je ukázáno pět typů přístupů s příklady, 
které můžeme použít k přesvědčení svých zákazníků, aby kupova-
li naše produkty. Tomuto se říká „uzavřít obchod“.

 Praktická činnost: Vytvořte trojici se dvěma dalšími členy skupiny. Procvičte si mezi 
sebou jednotlivé typy uzavření obchodu. Snažte se prodat jim 
svůj produkt. Do níže uvedené tabulky napište nejlepší způsob 
uzavření obchodu, který můžete při prodeji zboží svým zákazní-
kům používat. Napište alespoň jeden návrh pro každý typ.

JAK UZAVŘÍT OBCHOD

1. Dvě dobré volby 2. „Pokud“ 3. Důležitá událost 4. Vzorek 5. Jiné

Chtěl byste raději 
banány, nebo manga?

Pokud to seženu za tu 
cenu, mám to pro vás 
objednat?

Mohu to pro vás mít 
připravené před naro-
zeninami vaší manželky.

Vyzkoušejte toto. Mys-
lím, že vám tato příchuť 
bude chutnat víc.

Co kdybyste si vzali 
oba páry bot a já vám 
dal slevu?

Nyní se prosím všichni postavte. Procházejte se po místnosti 
a zkoušejte různé přístupy. Věnujte tomu dvě minuty.

 Diskutujte: V rámci celé skupiny diskutujte o tom, jaký by podle vás byl ten 
nejlepší přístup, aby zákazníci nakupovali u vás. Proč je toto ten 
nejlepší přístup vzhledem k vašim zákazníkům?

Úspěšní podnikatelé 
jsou schopni uzavřít 
obchod se zákazníky.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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JAK DOSÁHNOUT TOHO, ABY SE U VÁS DRUHÝM SNADNO 
NAKUPOVALO?
 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé se snaží o to, aby se u nich zákazníkům 

snadno a příjemně nakupovalo.

 Praktická činnost: Vytvořte dvojici s partnerem a projděte si společně níže uvedený 
příklad.
Přečtěte si o zkušenostech Pavlíny v 1. obchodě a poté 
v 2. obchodě. Poté si přečtěte její doporučení kamarádce. Dis-
kutujte s partnerem ve dvojici o tom, proč podle vás Pavlína 
doporučuje 1. obchod.

PAVLÍNINY ZKUŠENOSTI S NAKUPOVÁNÍM

1. obchod 2. obchod

Pavlíniny zkušenosti

Pavlína byla v tomto obchodě 
již více než 15krát. Líbí se jí ceny 
i výběr zboží a je spokojená s maji-
telem obchodu.

Pavlína byla v tomto obchodě jen 
jednou. Podle ní je těžké najít to, co 
by chtěla. Když se na něco zeptala, 
nezískala požadovanou pomoc.

Pavlínino doporučení 
kamarádce

„Pojďme do 1. obchodu. Chodím 
tam často. Je velmi snadné tam 
najít to, co chci. Je to mé oblíbené 
místo.“

„Nelíbí se mi 2. obchod. Je těžké najít 
tam to, co chci. A když jsem se chtěla 
na něco zeptat, prodavači mně moc 
nepomohli.“

 Přečtěte si: Zákazníci se vrací do takových obchodů, kde majitel a ti, kteří 
tam pracují:
• Znají zákazníky jménem
• Usmívají se na zákazníky
• Naslouchají zákazníkům a reagují na jejich potřeby

 Diskutujte: Co musíte udělat ve svém podnikání, aby se k vám zákazníci více 
vraceli? Co byste přidali k výše uvedenému seznamu?

Úspěšní podnikatelé 
se snaží o to, aby 
se u nich snadno 
nakupovalo.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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CO MÁM DĚLAT, ABY SE MI VÍCE DAŘILO?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným na 
další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„Volejte k [Bohu] za 
úrodu na polích svých, 
aby vám byla prospěš-
ná. Volejte za stáda 
polí svých, aby se 
rozrůstala.“
ALMA 34:24–25

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?

ZAMYSLETE SE
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Promluvím si alespoň s pěti zákazníky, abych poznal(a), jaké služby či 
produkty mého podnikání chtějí.

Vyzkouším si alespoň dva marketingové nápady a budu sledovat 
výsledky.

Zkusím uzavřít obchod alespoň s 10 zákazníky a zjistím, jaký přístup 
funguje nejlépe.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   

 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?

UČIŇTE ZÁVAZEK
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Během týdne si zaznamenávejte svůj pokrok pomocí této tabulky 

pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, nebo 
kolikrát jste závazek splnili.

Promluvil(a) 
jsem si 

s  alespoň 
pěti 

 zákazníky 
(napište 
počet)

Vyzkoušel(a) 
jsem si 

alespoň dva 
 marketingové 

nápady 
a sledoval(a) 

jsem  výsledky 
(napište 
počet)

Zkusil jsem 
alespoň 
10krát 
 uzavřít 

obchod se 
zákazníky 
(napište 
počet)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo příští týden povede diskusi na dané téma 
z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komentáře, 
doporučení a zku-
šenosti na adre-
su:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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PRODÁVEJTE, PRODÁVEJTE, PRODÁVEJTE
Střídejte se ve čtení následujícího:

VYPRAVĚČ: Pamatujete si na Dana, pro-
davače banánů na hůlce? Objevil podniká-
ní, které se zdálo být velmi úspěšné. A byl 
známý tím, že byl skvělý prodavač. Takže 
dokonalá kombinace, že ano?
Vyrobil pochoutky z banánů a rozhodl se, 
že to hned vyzkouší. Šel hned na roh ulice 
poblíž svého domu a snažil se co nejlépe 
prodávat. Ale nikdo se nezastavil. Čím víc 
se snažil, tím horší byl výsledek. Dokonce 
začal na lidi volat:
„Podívejte se na tuhle skvělou pochoutku! 
Chutná výborně! Je to přesně to, co chcete! 
Tak dobře, dám vám dvě za cenu jedné! 
Počkejte! …“
Ale lidé se na něj ani nepodívali. Byl 
z toho tak zklamaný, že šel před obědem 
domů. Co se nepovedlo?
Dan si sedl a přemýšlel. Bylo to kvůli 
němu? Bylo to kvůli špatnému produktu? 
Co ten člověk, který mu tento nápad dal 
– byl to snad lhář? Pak si vzpomněl na 
to, co onen člověk řekl o svém průzkumu 
mezi zákazníky, aby zjistil, co se jim líbí, 
v jakou denní hodinu nakupují, na jakých 
místech, jak nakupují s přáteli – zkrátka 
to, co bylo důležité pro zákazníky! Dan 
chtěl prodávat tak moc, že zapomněl na 
to, co je nejdůležitější – vyřešit problém 
zákazníků!

A tak začal znovu a postupoval takto:
– Počkal až do odpoledne a do večera, 
když lidé chtěli nějakou sladkost.
– Vybral si místo, kde hodně lidí trávilo 
čas pospolu.
– Rozhodl se pustit nějakou veselou 
hudbu, aby na sebe přitáhl pozornost, 
a dokonce při ní zpíval, což bylo zcela jistě 
jedinečné! Alespoň se lidé začali usmívat.
– Rozdal několik vzorků zdarma ženám 
obklopeným kamarádkami a pak se jich 
hlasitě zeptal, jak jim chutnalo. To fun-
govalo!
Když začal prodávat víc a víc, rozhodl se 
dokonce zvýšit cenu – a nikdo si nestěžo-
val! Pak vyzkoušel množstevní slevy, ale 
to mu snížilo zisk a nezvýšilo prodej, a tak 
s tím přestal. Také díky špatné zkušenosti 
zjistil, jak dlouho vydrží jeho zmražené 
pochoutky v chladničce – zákazníkům moc 
nechutnaly rozbředlé banány!
Když se onoho večera vracel domů, měl 
spoustu různých nápadů na plakáty inze-
rující „zpívajícího prodavače banánových 
pochoutek“. Mohl by prodávat na osla-
vách! Mohl by prodávat na festivalech! 
Mohl by … no, nechává se trochu unést. 
Vidíte ale, jak se naučil přidávat svým 
zákazníkům určitou hodnotu?

Zpět na stranu 148

Zdroje a materiály
10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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MARKETING?
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

NINA: Ahoj Marie. Chtěla jsem se 
jen zastavit a říct ti, že rádi nakupuje-
me vajíčka u tebe. Je to velmi snadné 
a pohodlné!
MARIE: Díky, Nino! Je pro mě důležité 
mít spokojené zákazníky.
NINA: Jak se daří podnikání?
MARIE: Asi dobře. Mluvím se zákazníky 
– a s některými majiteli obchodů. A hodně 
jsem se toho naučila. Vlastně jsem zjistila, 
že kromě vajíček mohu prodávat i mléko.
NINA: A jak to jde?
MARIE: Celkem dobře. Ale nějak se mi 
nedaří přimět dost lidí, aby se u mě zasta-
vili. Chceš pro mě začít prodávat?
NINA: To nejde! Náš podnik roste 
a máme plno práce. Mám kamaráda, který 
nám pomohl s několika marketingovými 
nápady a objem našeho prodeje se téměř 
zdvojnásobil!

MARIE: Marketingové nápady?
NINA: Ano. Začali jsme tím, že jsme více 
přemýšleli o svých zákaznících a o tom, 
jak najít víc podobných lidí. Pak jsme 
vyzkoušeli několik nápadů a zjistili jsme, 
že tři nápady opravdu fungovaly. Zkrátka 
jsme to zkoušeli.
MARIE: Já jsem taky jeden vyzkoušela.
NINA: A jaký?
MARIE: Do obchodu přišel nějaký muž 
a přesvědčil mě, abych si koupila vizitky.
NINA: A pomohlo to?
MARIE: Mně ne, ale tomu pánovi, který ty 
vizitky prodával, nepochybně ano!
NINA: Poslyš, mohla bych ti s nějakými 
marketingovými nápady pomoci, pokud 
bys chtěla, … a nic ti prodávat nebudu.
MARIE: To by bylo skvělé!

Zpět na stranu 152

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?



162

KUPTE SI PROSÍM NĚCO!
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

VYPRAVĚČ: Zákazník přijde k Mariinu 
stánku na trhu.
MARIE: [V duchu] No konečně – je tady 
zákazník. Kupte si prosím něco! Prosím.
SAMUEL: [V duchu] Ta žena se na mě 
pořád upřeně dívá. Cožpak si nemůžu nic 
koupit, aniž by mě tak sledovala?
MARIE: [V duchu] Kupte si prosím vajíč-
ka! Potřebuji peníze.
SAMUEL: [V duchu] Tohle začíná být 
opravdu divné. Jdu pryč.
MARIE: [V duchu] Co se děje? To ne! 
Mohla jsem si něco vydělat.
[Nahlas volá] Mohu vám nějak pomoci?
SAMUEL: Ne, díky.
VYPRAVĚČ: K Marii přichází další 
zákazník.
LUCIE: [V duchu] U tohoto stánku možná 
mají to, co potřebuji. Podívám se.

MARIE: [V duchu] Výborně, další záka-
znice. Vypadá, že má peníze. Kup si něco, 
prosím, prosím.
[Nahlas] Mohu vám nějak pomoci?
LUCIE: Jen se dívám.
MARIE: Sháníte vajíčka? Tahle jsou 
z těch nejlepších slepic … a také mám 
čerstvé mléko.
[V duchu] Určitě si to může dovolit koupit. 
Možná to koupí všechno.
LUCIE: Ne, díky. To není přesně to, co 
hledám.
MARIE: Mám tady ještě více mléka.
LUCIE: Ne, díky.
MARIE: Opravdu byste si ho měla koupit. 
Je čerstvé a čisté a to nejlepší v …
LUCIE: To je v pořádku. Díky, odcházím.

Zpět na stranu 154

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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PTEJTE SE, NASLOUCHEJTE, NAVRHUJTE
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

MARIE: Dobrý den, já jsem Marie. Jak 
se jmenujete?
SYLVA: Já jsem Sylva.
MARIE: Jste tady na nákupech? Nabízíme 
jedno vejce zdarma, když jich koupíte pět!
SYLVA: Ano, děkuji.
MARIE: Jak jste se o tom, že tady prodá-
vám, dozvěděla?
SYLVA: Řekla mi o tom kamarádka. Řekla 
mi, že jste včera rozdávali zdarma vajíčka 
a mléko. A že prý vajíčka byla čerstvá!
MARIE: Skvělé. Jsem ráda, že jí chutnala. 
Naše zboží je vždy čerstvé a velmi chutné. 
Kolik vajíček potřebujete?
SYLVA: No, … potřebuju … asi pět.
MARIE: Dobře, hned vám je dám. … Ale 
všimla jsem si, že jste trochu zaváhala. 
Přemýšlela jste, kolik jich koupit?
SYLVA: Ano. Zítra se k nám stěhuje 
rodina mého bratra. Nevím, jak pro ně pro 
všechny budu moct zajistit jídlo. Nemá ale 
na vybranou.
MARIE: Aha. No, budete za to požehná-
na. A co budete vařit?

SYLVA: To ještě nevím. Myslela jsem, 
že vyberu něco z úspor a koupím k těm 
vajíčkům trochu masa. Potřebuji to 
něčím nastavit.
MARIE: Chápu. My také nemáme peníze 
na to, abychom kupovali hodně masa, 
a tak používám svoje vajíčka. Přidám 
k tomu trochu zeleniny a trochu mléka. 
Mám zde trochu mléka a má kamarád-
ka přes ulici má čerstvou zeleninu. Tím 
můžete nasytit více lidí za méně peněz. 
Chtěla byste pár vajíček navíc a trochu 
mléka? Stojí to o trochu více, … ale stále 
je to ještě levnější než maso!
SYLVA: No, to je dobrý nápad. Děkuji! 
Musím nasytit jedenáct lidí! Ano, dejte mi 
prosím trochu víc vajíček a mléko.
MARIE: Pro jedenáct lidí doporučuji osm 
vajíček, … a ještě dostanete jedno zdarma!
SYLVA: Aha, no, možná přijdu až zítra.
MARIE: To je v pořádku. Jsem tu pro vás. 
Jenom nedostanete to vajíčko zdarma. 
Mohu vám je dát do tašky už teď?
SYLVA: Tak dobře, máte pravdu. Stojí to 
za to. Děkuji.

Zpět na stranu 154

10: Jak přilákat více zákazníků a více prodávat?
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Jak zvýšit zisk?

Založení a rozvoj 
vlastního podnikání
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11: Jak zvýšit zisk?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno 
 člena 

skupiny

Promluvil(a) 
jsem si 

s  alespoň 
pěti 

zákazníky 
(napište 
počet)

Vyzkoušel(a) 
jsem si 

alespoň dva 
 marketingové 

nápady 
a sledoval(a) 

jsem  výsledky 
(napište 
počet)

Zkusil jsem 
alespoň 
10krát 
uzavřít 

obchod se 
zákazníky 
(napište 
počet)

Dosáhl(a) 
jsem 

týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem 

zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) 
jsem jí svou 

rodinu  
(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem 

zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 8 3 15 A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení. 
Zeptejte se, kdo se blíží ke splnění požadavků na získání osvědčení. 
Po setkání dejte výboru kůlu pro podporu soběstačnosti vědět, kdo 
požadavky pravděpodobně splní.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Potichu požádejte ty, kteří dorazí pozdě, aby si vypnuli telefon 

a aby vyplnili tabulku pro plnění závazků, zatímco skupina pokra-
čuje v diskusi.

• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 11 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Co jste se díky rozhovorům se zákazníky dozvěděli?
Čemu jste se naučili, když jste tento týden zkoušeli své marketin-
gové nápady?
Čemu jste se naučili, když jste tento týden zkoušeli uzavírat 
obchody?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení 
svého týdenního podnikatelského cíle?

Do podnikatelského 
zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.

11: Jak zvýšit zisk?

PODEJTE ZPRÁVU
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JAK PRODÁVAT VÍCE?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Video: „Made the Sale, Missed the Sale!“ [„Využití a ztráta obchodní 
příležitosti!“] (Nemáte toto video k dispozici? Viz strana 178.)

 Přečtěte si: To bylo snadné. Marie prodala vajíčka. Sylva dostala to, co chtěla. 
Obě jsou spokojené. Ale Marie přišla o možnost prodat něco 
navíc – službu v podobě doručení vajíček. Nabídnutí doručení 
vajíček by Marii umožnilo prodat Sylvě něco navíc neboli prodat 
jí dodatečnou službu.
Tato metoda prodeje se nazývá „upselling“ a znamená dát záka-
zníkům možnost koupit si více nebo lepší produkty či služby, než 
původně zamýšleli koupit.
Například:
• Více: Zákazníkovi, který si objednal smaženou rybu, nabídně-

te nějaký nápoj nebo chléb
• Lepší: Nabídněte zákazníkovi, který si zamýšlí koupit méně 

kvalitní šicí stroj, kvalitnější stroj

 Video: „The Upsell“ [„Prodejte něco navíc“] (Nemáte toto video k dispo-
zici? Viz strana 178.)

 Diskutujte: Jak byla Marie schopna nabídnout Sylvě dodatečnou službu v 
podobě doručení zboží? Jakých příkladů nabídnutí dodatečné 
služby nebo produktu jste byli svědky?

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak zvýšit zisk?
ÚKOL TÝDNE – Vyzkoušet dva způsoby, jak toho prodat více. 
Vyzkoušet dva způsoby, jak snížit náklady.

Úspěšní podnikatelé 
se vždy snaží o to, 
aby si zákazníci něco 
přikoupili.

11: Jak zvýšit zisk?

NAUČTE SE
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CO MÁM ZÁKAZNÍKŮM NABÍZET K PŘIKOUPENÍ?
 Přečtěte si: Zákazníci si nepřikoupí něco jen proto, že jim to doporučíme. 

Musí to být něco, co chtějí více než původní produkt.
Pravděpodobně budou ochotni zaplatit více například za toto:

• Úspora času
• Úspora peněz
• Kvalita
• Kvantita
• Služba

• Vztahy
• Rychlost
• Spolehlivost
• Krása
• Prestiž, renomé

 Praktická činnost: Za co by vaši zákazníci byli ochotni si připlatit? Jak byste to moh-
li zjistit? Vytvořte dvojici s členem skupiny a diskutujte o tom, 
čeho si podle vás vaši zákazníci cení.
Pomocí níže uvedené tabulky si zapište tři způsoby, jak zjistíte, 
čeho si vaši zákazníci cení (příklady jsou zmíněny).

MÉ PŘEDSTAVY O TOM, ČEHO 
SI MOJI ZÁKAZNÍCI CENÍ

NA CO SE ZEPTÁM NEBO CO 
UDĚLÁM, ABYCH TO ZJISTIL(A)

Domnívám se, že si moji zákazníci cení spolehlivosti. Zeptejte se zákazníků: „Měli byste zájem o garantované 
doručení do 17:00?“

Domnívám se, že si moji zákazníci cení čerstvých 
produktů.

Označte jednu přepravku s ovocem nápisem „Čerstvě 
sklizeno dnes ráno“ a jinou přepravku „Sklizeno tento 
týden“. Sledujte, kterou přepravku si zákazníci vybírají.

Poté, co jste si zapsali své nápady, se o ně podělte v rámci celé 
skupiny.

Úspěšní podnikatelé 
vědí, čeho si jejich 
zákazníci cení.

11: Jak zvýšit zisk?
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JAK VYSOKÁ MÁ BÝT CENA LEPŠÍHO PRODUKTU ČI 
SLUŽBY?
 Přečtěte si: Zákazník může chtít něco navíc, ale jakou cenu je za to ochoten 

zaplatit?
Za jakou cenu jsme ochotni prodávat? Musíme mít zisk.
Například Nina si vyzkoušela svůj předpoklad, že její zákazníci 
si cení kvality. Obvykle si vybrali ovoce z přepravky „Čerstvě 
sklizeno dnes ráno“. Problém je ale v tom, že čerstvé ovoce pro ni 
znamenalo vyšší náklady. A tak byla ve skutečnosti ve ztrátě.
Rozhodla se prodávat ovoce „sklizené tento týden“ za 10 (zisk = 
1) a ovoce „čerstvě sklizené dnes ráno“ za 13 (zisk = 3). Pokusí se 
zákazníkům prodat čerstvě sklizené ovoce jako službu navíc.

 Praktická činnost: Vytvořte dvojici s dalším členem skupiny. Podívejte se na před-
chozí stránce na to, čeho si vaši zákazníci cení. Vypište produkty 
nebo služby, které zákazníkům chcete nabídnout , aby si je při-
koupili. Do níže uvedené tabulky uveďte ceny těchto produktů 
či služeb.

LEPŠÍ PRODUKT/SLUŽBA CENA LEPŠÍHO PRODUKTU/SLUŽBY

Budu prodávat ovoce „čerstvě sklizené dnes ráno“.
Cena ovoce „sklizeného tento týden“ = 10 (zisk činí 1)
Cena ovoce „čerstvě sklizeného dnes ráno“ = 13 (zisk 
činí 3)

Garantuji vyprání prádla do 17:00.
Cena obvyklého vyprání prádla do druhého dne = 20 
(zisk činí 4)
Cena vyprání garantovaného do 17:00 = 27 (zisk činí 8)

Budu prodávat jemné pleťové mýdlo. Cena obyčejného mýdla = 12 (zisk činí 2)
Cena jemného pleťového mýdla = 18 (zisk činí 6)

 Diskutujte: Poté, co jste si zapsali své nápady, se o ně podělte v rámci celé 
skupiny.

11: Jak zvýšit zisk?
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JAK PRODÁVAT NĚCO NAVÍC?
 Přečtěte si: Co by přimělo naše zákazníky kupovat toho více? Potřebujeme 

nějaký slovní obrat na podporu prodeje. Jedním z nich by mohl 
být tento: „Stojí to trochu víc, ale ____.“ A na prázdné místo dopl-
níme hodnotu, o níž víme, že je pro daného zákazníka důležitá.
Když se například zákazníci Niny dívají na ovoce „sklizené tento 
týden“, řekne: „Dnes ráno jsem sklidila čerstvé ovoce.“
A pak přidá slovní obrat na podporu prodeje: „Stojí trochu víc, 
ale je čerstvější.“

 Praktická činnost: Zamyslete se nad svým podnikáním. Přemýšlejte o tom, k jakým 
produktům či službám byste mohli prodat něco navíc. Co svým 
zákazníkům řeknete, abyste prodali něco navíc? Pomocí níže uve-
dené tabulky vytvořte vlastní slovní obraty na podporu prodeje 
(příklady jsou zmíněny).

NAPIŠTE SI SLOVNÍ OBRAT NA PODPORU PRODEJE

Původní produkt 
nebo služba

 Zdokonalený 
 produkt nebo 

služba

Čeho si moji 
zákazníci cení

Slovní obrat na 
 podporu prodeje

Ovoce „sklizené 
tento týden“

Ovoce „čerstvě 
 sklizené dnes ráno“ Kvalita (čerstvost) Stojí trochu víc, ale je čerstvější.

Půllitr mléka za 3 Litr mléka za 5 Úspora peněz
Stojí trochu víc, ale dostanete 
dvakrát tolik za částku jen o 2 
vyšší.

Obyčejné mýdlo Jemné pleťové 
mýdlo Kvalita Stojí trochu víc, ale je mnohem 

lepší pro vaši pleť.

Prádelna Žehlení košil Úspora času Stojí to trochu víc, ale ušetří vám 
to spoustu času.

Úspěšní podnikatelé 
se snaží o to, aby 
se u nich snadno 
nakupovalo.

11: Jak zvýšit zisk?
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JAK PRODÁVAT PRODUKTY RYCHLEJI?
 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé prodávají každému zákazníkovi více, aby 

mohli rychle „obrátit zásoby“. „Obrátit zásoby“ znamená prodat 
všechny produkty, které jsme nakoupili od svých dodavatelů. 
Abychom toho každému zákazníkovi mohli prodat více, můžeme 
použít různé techniky na podporu prodeje.

 Video: „Turn Inventory Quickly“ [„Rychlý obrat zásob“] (Nemáte toto 
video k dispozici? Přečtěte stranu 179.)

 Diskutujte: Jak by mohla Marie obracet své zásoby rychleji? Jak by to zvýšilo 
její zisk?

PŘEDTÍM CO MARIE UDĚLALA POTÉ

Marie platila za litr mléka 17. Promluvila si s dodavatelem o slevě, 
když kupuje ve větším množství. Nyní platí za litr 15.

Marie zvýšila zásoby díky nákupům 
většího množství mléka. Ceny 
nezměnila. Trvalo déle, než zásoby 
obrátila a část mléka se zkazila.

Použila techniky na podporu prode-
je: pokud zákazníci koupí dva litry 
nebo více, dostanou slevu.

Nyní obrací zásoby jednou za dva 
dny. Žádné mléko se nezkazilo. Má 
peníze na to, aby nakoupila více. 
A vydělává více.

 Přečtěte si: U některých speciálních produktů trvá déle, než se prodají, což je 
v pořádku. Ale pokud máme produkty, které se zkrátka neprodá-
vají dobře, znamená to, že naše cenné podnikové finance váznou 
v zásobách těchto produktů, dokud se produkty neprodají.

 Diskutujte: Diskutujte se členem třídy ve dvojici o následujících dvou otáz-
kách. Své myšlenky si zapište.
 1. Jak mohu obracet zásoby rychleji?
 2. Jak mohu snížit zásoby produktů, které se neprodávají dobře?

  

  

  

 

Úspěšní podnikate-
lé rychleji obracejí 
zásoby.

11: Jak zvýšit zisk?
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JAK SNÍŽIT NÁKLADY?
 Přečtěte si: Rychlejší obrat zásob zvyšuje náš zisk. Naše podnikání může být 

ziskovější také tehdy, když snižujeme náklady.

 Praktická činnost: Vytvořte dvojici s dalším členem skupiny. Střídejte se ve čtení 
možností, jak snížit náklady. Napište si další možnosti, jak může-
te snížit náklady.

FIXNÍ VARIABILNÍ

Vystačit si s tím, co máme
Nájem

Vyjednávat s dodavateli
Použít více dodavatelů

Vraťte se ke skupině a podělte se o své nápady.

11: Jak zvýšit zisk?
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 Přečtěte si: Také se můžeme zamyslet nad tím, jak se nákladů vyvarovat.

 Praktická činnost: Nina přemýšlí o tom, že by využila dva pomocníky: Samuela 
a Josefa.
Chtěla by zaměstnat Samuela na práci u stánku s ovocem na 
čtyři hodiny denně (fixní náklad). Josefa by nezaměstnávala, ale 
zavolala by mu jen v případě, že by potřebovala doručit zboží 
(variabilní náklad).
Vytvořte trojici se dvěma dalšími členy skupiny a diskutujte 
o tom, jak se vyhnout fixním a variabilním nákladům, které Nina 
má, nebo jak tyto náklady snížit.

 Praktická činnost: Teď jste na řadě vy. Vypište variabilní a fixní náklady, které máte 
ve svém podnikání či obchodě. Vytvořte dvojici s partnerem 
a diskutujte o tom, jak tyto náklady snížit.

FIXNÍ VARIABILNÍ

11: Jak zvýšit zisk?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným 
na další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„Raď se s Pánem ve 
veškerém konání 
svém a on tě povede 
k dobrému.“
ALMA 37:37

11: Jak zvýšit zisk?
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pro oddíl týkající se závazků nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Vyberte si partnera pro úkoly. Stanovte si, kdy a jak se budete 
vzájemně kontaktovat.

Jméno partnera pro úkoly Kontaktní údaje

Přečtěte svému partnerovi pro úkoly každý závazek. 
Slibte, že budete své závazky dodržovat! Níže se 
podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Vyzkouším alespoň dva způsoby, jak 10 či více zákazníkům prodat něco 
navíc.

Vyzkouším alespoň dva způsoby, jak snížit fixní a variabilní náklady.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   

 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Podám zprávu svému partnerovi pro úkoly.

Můj podpis Podpis partnera pro úkoly

11: Jak zvýšit zisk?
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JAK PODÁM ZPRÁVU O SVÉM POKROKU?
 Praktická činnost: Před příštím setkáním si zaznamenám svůj pokrok pomocí této 

tabulky pro plnění závazků. Do políček níže napište „Ano“, „Ne“, 
nebo kolikrát jste závazek splnili.

Vyzkoušel(a) 
jsem dva 

způsoby, jak 
alespoň 10 
zákazníkům 
prodat něco 

navíc  
 (napište 
počet)

Vyzkoušel(a) 
jsem  alespoň 
dva způsoby, 

jak snížit 
náklady 
(napište 
počet)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k  úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 

partnerovi pro 
úkoly  

(Ano/Ne)

 Přečtěte si: Na příštím setkání si znovu provedeme zhodnocení soběstačnos-
ti, abychom zjistili, zda se stáváme soběstačnějšími. Bude nutné 
přinést si vlastní brožurku Má cesta k dosažení soběstačnosti.

 Přečtěte si: Vyberte někoho, kdo příští týden povede diskusi na dané téma 
z programu Můj základ.
Požádejte někoho o závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komen-
táře, doporučení 
a zkušenosti na 
adresu:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Poznámka pro 
vedoucího diskuse:
Na příští setkání si 
přineste pět prázd-
ných výtisků brožurky 
Má cesta k dosažení 
soběstačnosti.

11: Jak zvýšit zisk?
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VYUŽITÍ A ZTRÁTA OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI!
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

MARIE: Dobrý den, Sylvo. Jak se daří?
SYLVA: Dobře, díky. Tak koho máte dnes 
za pomocníka?
MARIE: Tohle je moje neteř Sofie.
SYLVA: Šikovná dívenka! No, můj bratr 
nakonec našel práci. Bydlí stále u nás, ale 
pomůže mi teď s placením za potraviny.
MARIE: Kdy začal pracovat?
SYLVA: Zrovna dnes.
MARIE: To pro něj – i pro vás – musí být 
úleva! Co vás sem dnes tedy přivádí?
SYLVA: Ráda bych koupila několik dalších 
vajíček. Každému moc chutnala a hodně 

jsme díky tomu ušetřili. Chtěla bych osm 
vajíček a dvě láhve mléka.
MARIE: Dobře. Díky za nákup, Sylvo. 
Mějte se!
SOFIE: Vždyť toho tolik nesla. Proč ses 
nezeptala, jestli bych jí nemohla pomoci 
odnést vajíčka a mléko domů?
MARIE: Máš pravdu, Sofie. Mělo mě to 
napadnout. Měla jsem možnost jí prodat 
i službu v podobě doručení zboží. A mohla 
jsem na tom vydělat dalších 10.

Zpět na stranu 168

PRODEJ DODATEČNÉ SLUŽBY
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

SYLVA: Jsem zase tady pro vajíčka! 
A dnes jich potřebuji 10, protože několik 
dalších dní sem nebudu moci zajít.
MARIE: Skvělé. Myslela jsem na vás. 
Máme asi tolik lidí k nakrmení jako vy, 
a sníme nejméně 12 vajíček. A jsou moc 
chutná.
SYLVA: Mám ale problém je dopravit 
domů. Minule se mi dvě rozbila.
MARIE: Napadlo mě to. Mohu s vámi 
poslat Sofii, aby vajíčka odnesla až k vám 

domů. A za doručení si účtujeme jen 10. 
Stojí to trochu víc, ale ušetří vám to sta-
rosti s tím, jak je odnést. A navíc, pokud 
by Sofie nějaké rozbila, zdarma vám je 
vyměníme.
SYLVA: No, to by mi pomohlo. Tak dobře, 
udělejme to tak. Díky.
MARIE: Dobře. Sofie, díky, že Sylvě pomů-
žeš. Pak se hned vrať!

Zpět na stranu 168

Zdroje a materiály
11: Jak zvýšit zisk?
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RYCHLEJŠÍ OBRAT ZÁSOB
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

MARIE: Ahoj Nino. Co ti dnes můžu 
nabídnout?
NINA: Sháním mléko.
MARIE: Výborně. Mléka máme hodně.
NINA: Tohle mléko ale trochu páchne, 
Marie. Jak je staré?
MARIE: To snad ne! Omlouvám se. 
Nevím, jak je staré. Koupila jsem ho hod-
ně, aby mi nedošlo.
NINA: Je důležité mít dostatek pro záka-
zníky, ale také je potřeba, abys rychle 
obracela zásoby.
MARIE: Obracet zásoby? Co to znamená?
NINA: Obrátit zásoby znamená prodat 
vše, co jsi nakoupila od dodavatele.
MARIE: Snažím se obracet zásoby. Ale 
někdy to trvá příliš dlouho a já musím 
mléko, které se zkazilo, vyhodit.
NINA: A právě proto je potřeba, abys 
zásoby obracela rychle. Vyhazování mléka 
kvůli tomu, že jsi ho neprodala rychle, je 

plýtvání penězi. Ale to není jediný důvod, 
proč musíš obracet zásoby rychle.
MARIE: Opravdu?
NINA: Marie, odkud pocházejí peníze, 
kterými platíš svému dodavateli mléka?
MARIE: Z každého prodeje si našetřím 
peníze. A když jich mám dost, kupuji další 
mléko.
NINA: Marie, čím déle ti trvá obrátit 
zásoby, tím déle musíš čekat, než můžeš 
koupit další mléko.
Pamatuj si, že peníze vyděláváš pouze pro-
dejem. Takže čím rychleji obracíš zásoby, 
tím více peněz vyděláváš.
Co by se stalo, kdybys prodala všechno 
mléko za tři dny? Nebo za dva? Nebo 
dokonce tentýž den?
MARIE: Žádné mléko by se nezkazilo a já 
bych mohla dříve nakoupit od dodavatele 
další. A díky tomu budu mít více mléka 
na prodej pro své zákazníky a vydělám víc 
peněz. Začnu obracet zásoby rychleji!

Zpět na stranu 172

11: Jak zvýšit zisk?
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12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?

PRO VEDOUCÍ DISKUSE
V den setkání:

• Dnes členové skupiny věnují dalších 20 minut oddílu týkajícímu se 
závazků. Přečtěte si prosím popis poslední činnosti v brožurce Můj 
základ a buďte připraveni odpovídat na otázky.

• Pošlete SMS zprávu všem členům skupiny nebo jim zavolejte. Požá-
dejte je, aby dorazili o 10 minut dříve, aby mohli podat zprávu 
o plnění svých závazků.

• Připravte si materiály pro setkání.

30 minut před začátkem setkání:
• Uspořádejte židle kolem stolu, aby každý seděl blízko někoho dalšího.
• Nakreslete na tabuli tuto tabulku pro plnění závazků se jmény členů 

skupiny (viz níže uvedený příklad).

Jméno 
 člena 

 skupiny

Vyzkoušel(a) 
jsem dva 

způsoby, jak 
alespoň 10 
 zákazníkům 

prodat 
něco navíc 
( napište 

počet 
 zákazníků)

Vyzkoušel(a) 
jsem alespoň 
dva způsoby, 

jak snížit 
náklady 
(napište 
počet)

Dosáhl(a) 
jsem 

 týdenního 
podnikatel-
ského cíle 
(Ano/Ne)

Použil(a) 
jsem zásadu 
z programu 
Můj základ 

a učil(a) jsem 
jí svou rodinu 

(Ano/Ne)

Přidal(a) 
jsem něco 
k úsporám 
(Ano/Ne)

Podal(a) 
jsem zprávu 
partnerovi 
pro úkoly 
(Ano/Ne)

Ludmila 15 5 A A A A

10 minut před začátkem setkání:
• Srdečně vítejte příchozí.
• Požádejte příchozí členy skupiny, aby vyplnili tabulku pro plnění 

závazků uvedenou na tabuli. Také jim připomeňte, aby si nalistovali 
stranu 197 a aktualizovali svůj pokrok na cestě k získání osvědčení. 
Zeptejte se, kdo splnil požadavky na získání osvědčení. Podepište kaž-
dému členovi, který splnil příslušné požadavky, osvědčení o absol-
vování na straně 198. Po setkání dejte výboru kůlu pro podporu 
soběstačnosti vědět, kdo požadavky na získání osvědčení splnil.

• Dejte někomu za úkol sledovat čas.

Na úvod setkání:
• Požádejte účastníky, aby si vypnuli telefony a jiná zařízení.
• Začněte úvodní modlitbou (a náboženskou písní, chcete- li).
• Pro brožurku Můj základ nastavte časomíru na 20 minut.
• Proberte zásadu č. 12 v brožurce Můj základ. Poté se vraťte k této 

učebnici a čtěte dál na další straně.

NOVÉ! 

NOVÉ! 
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DODRŽEL(A) JSEM SVŮJ ZÁVAZEK?
 Čas: Pro oddíl týkající se podávání zpráv nastavte časomíru na 

30 minut.

 Přečtěte si: Podejme nyní zprávu o plnění závazků. Ať se prosím postaví 
všichni ti, kteří splnili všechny své závazky. (Těm, kteří splnili 
všechny své závazky, zatleskejte.)
Nyní se prosím postavte všichni. Zopakujme si společně hlavní 
myšlenky programu:

„A záměrem mým je postarati se o svaté mé, neboť 
všechny věci jsou moje.“

Nauka a smlouvy 104:15

S vírou v Pána pracujeme společně na tom, abychom 
se stali soběstačnými.

 Přečtěte si: Posaďte se prosím.

 Diskutujte: Co jste se dozvěděli, když jste se snažili zákazníkům prodat něco 
navíc?
Čemu jste se naučili, když jste se snažili snížit náklady?
Co jste se dozvěděli díky tomu, že jste pracovali na dosažení 
svého týdenního podnikatelského cíle?

Do podnikatelského 
zápisníku si napište, 
čemu jste se naučili 
díky tomu, že jste 
splnili své závazky.

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?

PODEJTE ZPRÁVU
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JAK TO VŠECHNO SPOLU SOUVISÍ?
 Čas: Pro oddíl týkající se učení nastavte časomíru na 60 minut.

 Video: „We Can Do This!“ [„To zvládneme!“] (Nemáte toto video 
k dispozici? Přečtěte stranu 192.)

 Praktická činnost: Mariino podnikání funguje lépe než před 12 týdny. V čem vaše 
podnikání funguje lépe než před 12 týdny? Vytvořte dvojici 
se členem skupiny. Podívejte se na Mapu úspěšného podnikání. 
Zeptejte se: „Jak ______ (něco z mapy) zlepšilo tvé podnikání?“
Například: „Jak využití více dodavatelů zlepšilo tvé podnikání?“
Pokládejte dvě minuty otázky a pak se vystřídejte.

 Přečtěte si: My to zvládneme! Již jsme zažili úspěch. Založili jsme podnikání 
a rozvíjíme ho! Je třeba, abychom ho dál zlepšovali a abychom 
zvyšovali zisk.

 Přečtěte si: OTÁZKA TÝDNE – Jak zvýšit zisk? Jak se mohu dál vzdělávat 
a zlepšovat?
ÚKOL TÝDNE – Stanovím si cíle týkající se mého podnikání. 
Připravím si prezentaci o svém podnikání.

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?

NAUČTE SE
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JAK DOSÁHNOUT CÍLŮ TÝKAJÍCÍCH SE PODNIKÁNÍ?
 Diskutujte: Přečtěte vpravo uvedený citát. Jaké cíle motivují „vaši představi-

vost a … v srdci [vás] nadchnou“?

 Praktická činnost: Zapište si tři cíle, kterých chcete ve svém podnikání dosáhnout. 
Věnujte tomu dvě minuty.

  

  

 

Spolupracujte s dvěma dalšími členy skupiny. Podívejte se na 
tyto dva cíle:

Chci se zlepšit v hospodaření s penězi, pro-
tože často nemám bez vypůjčení peněz od 
rodiny dost na to, abych uhradil všechny své 
výdaje – což je někdy složité, protože rodina 
také vždy nemá dost prostředků.

Příští měsíc zdvojnásobím zisk.

Odpovězte na níže uvedené otázky. Diskutujte o tom, jak jste 
odpověděli.
 1. Který cíl vás více nadchne?
 2. Který cíl je snazší na zapamatování?
 3. Který cíl lze snadněji měřit (u kterého cíle poznáte, že jste ho 

dosáhli)? 

 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé si dávají cíle, které je dokáží nadchnout 
a jsou snadno zapamatovatelné a měřitelné.

 Praktická činnost: Sami si znovu napište tři cíle, kterých chcete v podnikání dosáh-
nout. Věnujte dvě minuty tomu, aby vás tyto cíle dokázaly 
nadchnout a aby byly snadno zapamatovatelné a měřitelné.

  

  

 

Teď se všichni postavte a zavřete zápisníky. Obraťte se k tomu, 
kdo stojí vedle vás, a popište mu svůj cíl, ze kterého jste nejvíce 
nadšení. Pak se přesuňte k dalšímu členovi skupiny, dokud se 
o svůj cíl nepodělíte s každým.
Pak se vraťte na místo. Podělte se v rámci celé skupiny o cíl něko-
ho jiného (nemluvte o svém cíli).

„Zjistěte, jak jste na 
tom a co potřebujete 
udělat. … Stanovte si 
inspirující, vznešené a 
spravedlivé cíle, které 
budou motivovat vaši 
představivost a které 
vás v srdci nadchnou. 
A pak je nespouštějte 
z očí. Pracujte důsled-
ně na tom, abyste jich 
dosáhli.“
JOSEPH B. WIRTHLIN, 
„Ponaučení, která mi dal 
život“, Liahona, květen 
2007, 46

Úspěšní podnikatelé 
si dávají cíle, které 
je dokáží nadchnout 
a které lze měřit.

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?
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 Diskutujte: Dokáží vaše cíle nadchnout, jsou snadno zapamatovatelné 
a měřitelné?

 Přečtěte si: Cílů nedosahujeme jen díky tomu, že si přejeme jich dosáhnout. 
Musíme se usilovně snažit na nich pracovat. Přečtěte vpravo uve-
dený citát presidenta Monsona.

 Praktická činnost: Níže si znovu zapište své tři cíle. Napište, jak se chystáte svých 
cílů dosáhnout (příklad je zmíněn).

CÍL JAK SVÉHO CÍLE DOSÁHNU

Příští měsíc zdvojnásobím svůj zisk tím, že si 
otevřu stánek na rušné ulici.

Zatímco budu hledat dobré místo pro nový 
stánek, nechám svého syna vést obchod.
Budu rozdávat vzorky zdarma, aby lidé věděli, 
že mohou nakupovat u mě.

 Přečtěte si: Když budeme pracovat na dosažení svých cílů, pravděpodobně se 
setkáme s těžkostmi a zklamáním. Úspěšní podnikatelé se nikdy 
nevzdávají a plánují, jak těžkosti překonat. Přečtěte si níže uvede-
ný případ.

Daniel věděl, že většina rodiny ho bude kvůli jeho podnikatelským cílům kritizovat 
a říkat, že jich nikdy nedosáhne. Ale také věděl, že jeho strýček ho bude podporo-
vat. Plánoval si, že bude strýčka žádat o radu a povzbuzení. Také si plánoval, že se 
bude modlit o sílu, laskavost a trpělivost. Plánoval si, že když ho druzí budou kritizo-
vat, uchová si veselou mysl a odhodlání.

 Napište: Podělte se o myšlenky týkající se toho, jak můžete překonat 
těžkosti ve snaze dosáhnout svých cílů. Pamatujte na to, že vám 
může pomáhat Pán i ostatní lidé. Zapište si své myšlenky níže.

  

 

„Zapište si své cíle 
a jak se jich chystáte 
dosáhnout. Miřte 
vysoko, neboť jste 
schopni obdržet věčná 
požehnání.“
THOMAS S. MONSON, 
„Your Celestial Journey“, 
Ensign, May 1999, 97

Úspěšní podnikatelé se 
nikdy nevzdávají.

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?
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JAK SE PŘIPRAVIT NA ABSOLVOVÁNÍ?
 Přečtěte si: V rámci absolvování tohoto kurzu se každý postaví a popíše své 

podnikání ostatním podnikatelům, členům rodiny a přátelům. 
Při sledování videa nahlížejte do níže uvedených pokynů.

 Video: „My Business in Five Minutes“ [„Mé podnikání v pěti minutách“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Vedoucí diskuse může přečíst 
stranu 193, přičemž všichni ostatní budou nahlížet do níže uve-
dených pokynů.)

MÉ PODNIKÁNÍ V PĚTI MINUTÁCH: POKYNY

1. část: Za méně než jednu minutu popište své podnikání.

2. část:

Za méně než jednu minutu popište, jak nalezení odpovědi na jednu z níže uvedených 
otázek významně zlepšilo vaše podnikání:
 1. Co chtějí lidé kupovat?
 2. Jak prodávat?
 3. Jak mít pod kontrolou náklady?
 4. Jak zvýšit zisk?
 5. Jak vést vlastní podnikání?

3. část:

Za méně než jednu minutu popište, jak jste zvýšili úspory a vedete finanční záznamy.
• Kolik týdnů jste něco přidávali ke svým úsporám? ___
• Kolik týdnů jste vedli finanční záznamy týkající se podnikání? ___
• Kolik týdnů jste vedli osobní finanční záznamy? ___

4. část: Za méně než jednu minutu popište jednu věc, kterou uděláte pro to, abyste své podni-
kání dál zlepšovali.

5. část: Za méně než jednu minutu popište jeden svůj podnikatelský cíl a jak tohoto cíle 
dosáhnete.

 Praktická činnost: Během týdne přemýšlejte o tom, o co byste se chtěli podělit. 
Zapište si své nápady a myšlenky do podnikatelského zápisníku. 
Zkoušejte prezentovat své podnikání před svou rodinou nebo 
přáteli. Přijďte připraveni na to, abyste se o svou prezentaci podě-
lili s ostatními. (Chcete- li, můžete používat poznámky, schémata, 
grafy či jiné vizuální pomůcky.)

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?
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CO DĚLAT PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU?
 Přečtěte si: Úspěšní podnikatelé se dál snaží vzdělávat. Můžeme se učit 

z knih, od ostatních podnikatelů, v kurzech a jeden od druhého.
Například můžete uvažovat o tom, že právně založíte firmu. Když 
si o tom promluvíte se členy své skupiny nebo s úředníky na pří-
slušném úřadu, mohou vám pomoci s tím, jak na to.

 Diskutujte: Chtěli byste se dál setkávat v rámci skupiny? Chtěli byste se 
setká vat i s dalšími skupinami v kůlu?

 Přečtěte si: Pokud se rozhodneme dál setkávat, můžeme si vytvořit vlastní 
program setkání nebo se řídit například tímto programem:

Příklad programu setkání

Můj základ
Projít si zásady a různá témata.

Podat zprávu
Podat zprávu o pokroku či problémech 
v podnikání.

Navzájem se učit
Vyslechnout si řečníky z řad místních 
podnikatelů, poskytovatelů půjček 
a státních úředníků.
Sledovat videa nebo si přečíst něco na 
téma podnikání.

Zamyslet se
Přemýšlet o tom, co se dozvídáme.

Učinit závazek
Zvolit si cíle a učinit závazky.

STÁVÁM SE SOBĚSTAČNĚJŠÍM?
 Přečtěte si: Naším cílem je dosáhnout soběstačnosti – časné i duchovní. 

Úspěch v podnikání je pouze jednou částí tohoto cíle.

 Diskutujte: Jaké změny pozorujete v osobním životě, když uplatňujete 
zásady z programu Můj základ a učíte jim druhé?

 Praktická činnost: Nalistujte si v brožurce Má cesta k dosažení soběstačnosti nevy-
plněné zhodnocení soběstačnosti (na konci brožurky). Vyplňte 
všechny položky.
Po vyplnění zhodnocení se na tři minuty zamyslete nad tímto:
Věnujete nyní více pozornosti svým výdajům? Dokážete nyní 
na více otázek odpovědět slovy „často“ nebo „vždy“? Pociťuje-
te větší jistotu, pokud jde o částku, kterou jste si stanovili jako 
svůj soběstačný příjem? Jste blíže dosažení svého soběstačného 
příjmu? Co můžete udělat, abyste se v úsilí dosáhnout soběstač-
nosti zlepšili?

Úspěšní podnikatelé se 
dál vzdělávají.

Má cesta k dosažení 
soběstačnosti

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?
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CO MÁM DĚLAT, ABYCH SE ZLEPŠIL(A)?
 Čas: Pro oddíl týkající se zamyšlení nastavte časomíru na 10 minut.

 Praktická činnost: Přečtěte si vpravo uvedenou pasáž z písem nebo si vzpomeňte 
na nějakou jinou. Přemítejte o tom, co se z této pasáže dozvídá-
te. Zapište své dojmy a postřehy níže nebo do podnikatelského 
zápisníku.

  

  

  

  

  

 

Který nápad pomůže vašemu podnikání tento týden nejvíce? 
Vytvořte z tohoto nápadu svůj týdenní podnikatelský cíl.
Přidejte svůj týdenní podnikatelský cíl k závazkům uvedeným 
na další straně.

 Diskutujte: Chtěl by se někdo podělit o svůj týdenní podnikatelský cíl nebo 
o nějakou jinou myšlenku?

„Vpravdě pravím, 
lidé mají býti horlivě 
zaměstnáni v dobré 
věci a konati mnoho 
věcí ze své vlastní 
svobodné vůle a usku-
tečňovati mnoho 
spravedlivosti.“
NAUKA A SMLOUVY 58:27

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?
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JAK NA SOBĚ BUDU KAŽDÝ DEN PRACOVAT?
 Čas: Pouze pro tuto stránku nastavte časomíru na 10 minut.

Přečtěte svému partnerovi každý závazek. Slibte, že 
budete své závazky dodržovat! Níže se podepište.

MÉ ZÁVAZKY

Připravím si prezentaci o svém podnikání.

Stanovím si cíle pro své podnikání.

Dosáhnu svého týdenního podnikatelského cíle:   

 

Budu používat dnešní zásadu z programu Můj základ a budu jí učit svou rodinu.

Přidám něco ke svým úsporám – i kdyby to byla jen jedna nebo dvě mince.

Můj podpis

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?
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JAK MOHU BÝT NADÁLE SOBĚSTAČNÝM?
 Čas: Pro tuto stránku nastavte časomíru na 20 minut.

 Přečtěte si: Nalistujte si stranu 28 v brožurce Můj základ, abyste jako skupina 
provedli tuto poslední činnost a naplánovali nějaký projekt služ-
by. Po dokončení se vraťte na toto místo.

 Přečtěte si: Blahopřejeme! Pán vám požehnal novými poznatky a dovednost-
mi a vy sami jste zvládli úžasné věci. Pokračujte v tom dál!
Abyste své nadšení pro podnikání udrželi v chodu, mohli byste se 
řídit těmito pokyny:
• Přihlaste se jako dobrovolník a služte v blízkém středisku pro 

podporu soběstačnosti. ( Jedním z účelů, proč se stát soběstač-
ným, je schopnost pomáhat druhým. Služba druhým je velké 
požehnání.)

• Dál se setkávejte se členy své skupiny. Dál se vzájemně podpo-
rujte a povzbuzujte.

• Dál se účastněte setkání na téma soběstačnosti.
• Zůstávejte v kontaktu se svým partnerem pro úkoly. Dál se 

vzájemně podporujte a povzbuzujte.

Budu se nadále zlepšovat v soběstačnosti tím, že si 
budu dávat závazky, které budu dodržovat.

Můj podpis

 Přečtěte si: Nyní budeme mít závěrečnou modlitbu.

Zpětná vazba je 
vítána
Zašlete prosím své 
náměty, komentáře, 
doporučení a zku-
šenosti na adre-
su:  srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Poznámka pro 
vedoucího diskuse:
Pamatujte na podá-
vání zpráv o pokroku 
skupiny na stránce srs. 
lds. org/ report, aby 
mohli členové skupiny 
obdržet osvědčení.

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?
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TO ZVLÁDNEME!
Rozdělte si role a zahrajte následující scénku.

MARIE: Páni, tohle opravdu funguje! 
Konečně to chápu.
DAN, MARIIN MANŽEL: Co máš na 
mysli? Co funguje?
MARIE: Všechno do sebe zapadá. Když 
jsme před dvanácti týdny začali chodit na 
setkání skupiny pro podporu soběstačnosti, 
neměla jsem vůbec tušení, jak moc mi to 
pomůže zlepšit mé podnikání. Závazky, 
které jsme dodržovali, to, o čem jsme se 
učili na setkáních skupiny – to všechno 
dává smysl!
DAN: Ano, mám tutéž zkušenost se sku-
pinou Mé hledání práce. Teď mám skvělé 
zaměstnání v nemocnici. A díky příjmu 
z mého zaměstnání a z tvého podniká-
ní s vajíčky budeme konečně schopni 
zaopatřit svou rodinu. Všechno do sebe 
opravdu zapadá.
MARIE: Dane, to není jen moje podniká-
ní. Je to naše podnikání. Díky, že se tak 
snažíš v práci a pak mi pomáháš s naším 
podnikáním s vajíčky.
DAN: Je to také Pánovo podnikání. Zasvě-
tili jsme naše úsilí v podnikání Jemu, pou-
žili jsme víru ve Spasitele a modlili jsme se 
ohledně toho.
MARIE: Musíme se pečlivě zamyslet nad 
naším podnikáním s vajíčky. Abychom 
zjistili, co lidé chtějí, mluvili jsme se záka-
zníky a s dalšími podnikateli. Pamatuješ? 
Zjistili jsme, že společně s vajíčky máme 
prodávat i mléko.
DAN: Ano, hledali jsme, odkud bude-
me vajíčka a mléko brát. Dospěli jsme 

k tomu, že není dobrý nápad, abychom si 
kvůli mléku pořídili kozu. Je lepší naku-
povat čerstvé mléko od Petra, který už 
několik koz má.
MARIE: A pak jsme se naučili, jak každý 
den něco vydělat. Píšu si záznamy o všech 
našich výdajích a o tom, kolik nám lidé 
zaplatili. Vydělali jsme mnohem více, když 
jsme začali nabízet doručení až do domu.
DAN: A já si také píšu, kolik toho utrácí-
me a jaký máme příjem jako rodina. Teď 
už můžeme zaplatit dětem všechny školní 
potřeby.
MARIE: Nina nám pomohla zjistit, jak 
prodávat lépe. Začali jsme se zákazníků 
ptát, naslouchat jim a dávat jim doporu-
čení. Povzbuzovali jsme je, aby kupovali 
více vajíček a aby kupovali mléko. A vyslat 
Sofii na doručení nákupu až domů byl 
skvělý nápad. Zákazníky jsme lépe poznali 
a s mnohými jsme se i spřátelili.
DAN: A pak jsme kvůli všem těm novým 
zákazníkům potřebovali každý den víc 
vajec a dozvěděli jsme se, že si můžeme 
půjčit peníze na nákup dalších slepic. 
Jsem rád, že jsme nevzali tu první půjčku. 
Nebyli bychom schopni hradit splátky. 
Potřebovali jsme jen malou půjčku na 
nákup několika málo dalších slepic.
MARIE: Vidíš?! Všechno to do sebe 
zapadá. Teď jen potřebujeme dál věnovat 
pozornost tomu, jak snižovat náklady 
a jak více prodávat.
DAN: Ano. My to zvládneme!

Zpět na stranu 184

Zdroje a materiály
12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?
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MÉ PODNIKÁNÍ V PĚTI MINUTÁCH
Vedoucí diskuse má číst níže uvedené, zatímco ostatní členové skupiny nahlížejí 
do pokynů na straně 187.

MARIE: Jsem trochu nervózní z toho, 
že mám prezentovat své podnikání, ale 
všechny vás už dobře znám. A tak to 
zvládnu. 1. část – Mám za úkol popsat 
své podnikání. Podnikám v prodeji vajíček 
a mléka. Začala jsem před pár měsíci nej-
prve jen s vajíčky. Pak jsem přidala mléko, 
když jsem se dozvěděla, že moji záka-
zníci by ho chtěli. Teď jsem také přidala 
doručení nákupu až do domu. Od chvíle, 
kdy se účastním setkání této skupiny pro 
podporu soběstačnosti, mi jde podnikání 
mnohem lépe.
MARIE: 2. část se týká otázek týdne. 
Pomohly mi všechny otázky. Ale kdybych 
musela vybrat jednu, tak otázka, která 
zlepšila mé podnikání nejvíce, se týkala 
oddělení peněz v podnikání od osobních 
peněz. Před tím se mi všechny peníze, 
které jsem vydělala podnikáním, míchaly 
s osobními penězi a já jsem je utrácela. 
To nebylo dobré. Nyní je uchovávám 
odděleně.

MARIE: 3. část – finanční záznamy 
a úspory. Dokázala jsem něco ušetřit v 9 
týdnech z 12. A posledních 8 týdnů bez 
přerušení vedu finanční záznamy svého 
podnikání. Totéž jsem udělala i v osobních 
financích. Plánuji vést záznamy dál. Jsem 
opravdu ráda, když vím, kolik vydělávám 
a kolik utrácím. Jsem také ráda, že mám 
nějaké peníze v podobě úspor. To jsem dřív 
nikdy neměla. Přináší mi to klid, když 
vím, že mám trochu peněz stranou.
MARIE: Takže teď 4. část – vytrvalá práce 
na zlepšování podnikání. Za posledních 12 
týdnů jsem se toho opravdu hodně naučila. 
A chci se učit dál. Chystám se připojit ke 
skupině podnikatelů z našeho kůlu.
MARIE: A poslední část. 5. část se týká 
podnikatelského cíle. Přeji si mít za jeden 
rok v podnikání dostatek financí na prona-
jmutí místa v nejrušnější části tržiště. To 
mi ještě víc pomůže v rozvoji podnikání.
Chtěla bych každému z vás poděkovat. 
Opravdu jste mi pomohli se v podnikání 
zlepšit!

Zpět na stranu 187

12: Jak pokračovat v rozvoji podnikání?
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JSEM NA SPRÁVNÉ CESTĚ K ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ?
Každý týden si zaznamenávejte, jak se vám daří postupovat na cestě k získání 
osvědčení z oboru podnikání. Poté, co se zúčastníte setkání skupiny a splníte 
příslušné závazky, zaškrtněte odpovídající políčko.

POŽADAVKY K ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ Z OBORU PODNIKÁNÍ

TÝDEN
Zúčastnil(a) 
jsem se 10 

 setkání skupiny

Vedl(a) 
jsem  osobní 

a  firemní 
finanční 

 záznamy 8 
týdnů

Přidával(a) 
jsem peníze 

k úsporám 10 
týdnů

Dosáhl(a) jsem 
týdenního 
podnikatel-

ského cíle v 10 
týdnech

Prezentoval(a) 
jsem své 

 podnikání

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Celkem
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OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
Těm, kterých se to může týkat:

  se zúčastnil(a) setkání skupiny pro podporu 
soběstačnosti s názvem „Založení a rozvoj vlastního podnikání“, kterou zajišťuje 
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a splnil(a) tyto podmínky požadova-
né pro absolvování tohoto programu:

Zúčastnil(a) se alespoň 10 setkání   z 12

Vedl(a) osobní a firemní finanční záznamy 8 týdnů   z 8

Přidával(a) si peníze k úsporám alespoň 10 týdnů   z 12

Dosáhl(a) týdenního podnikatelského cíle alespoň v 10 týdnech   z 12

Prezentoval své podnikání před členy skupiny (zakroužkujte) Ano nebo Ne

Jméno vedoucího diskuse Podpis vedoucího diskuse Datum

Procvičil(a) jsem si a osvojil(a) základní dovednosti, zásady a návyky pro dosažení 
soběstačnosti. Budu je dál používat v osobním životě.

Jméno člena skupiny Podpis člena skupiny Datum

Poznámka: Osvědčení od LDS Business College vydá později výbor kůlu nebo okrsku pro 
podporu soběstačnosti.

 



ZÁKAZNÍCI
Co chtějí lidé kupovat?

• Poznejte, proč lidé kupují váš produkt
• Poznejte, čeho si zákazníci cení
• Učte se od zákazníků každý den

NÁKLADY
Jak mít pod  

kontrolou náklady?
• Snižujte náklady
• Používejte více dodavatelů
• Přidávejte fixní náklady jen 

tehdy, když to zvýší zisk
• Investujte moudře
• Používejte čtyři správné 

faktory, abyste si půjčovali 
moudře

PRODEJ
Jak prodávat?

• Vždy se snažte prodat 
něco navíc

• Obracejte zásoby často
• Ptejte se, naslouchejte, 

navrhujte
• Usnadňujte zákazníkům 

nakupování
• Uzavírejte obchody

ZISK
Jak zvýšit zisk?

• Veďte denní záznamy
• Vyplácejte si mzdu
• Usilujte o  každodenní zisk
• Nakupujte lacino, 

 prodávejte draho

• Nezcizujte peníze ze 
svého podnikání

• Používejte produktivní 
aktiva

ÚSPĚCH V PODNIKÁNÍ
Jak vést vlastní podnikání?

• Oddělujte záznamy v 
podnikání od osobních 
záznamů

• Veďte denní záznamy
• Nejprve zaplaťte 

 desátek
• Každý týden spořte
• Každý den něco zlepšete

• Neustále se vzdělávejte
• Žijte podle zásad 

z  programu Můj základ
• Dávejte si podnětné 

a měřitelné cíle
• Začněte s málem, ale 

mějte velké cíle
• Nikdy se nevzdávejte!

MAPA ÚSPĚŠNÉHO 
PODNIKÁNÍ
Zásady úspěšného podnikání



 

200


