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6 z 10 podnikatelů a SME firem 
zaznamenalo během covidové 
pandemie pokles tržeb.
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Ot.: Zaznamenali jste během covidové pandemie pokles/nárůst tržeb?



Konflikt na Ukrajině významně 
ovlivní pětinu podnikatelů a 
SME firem, na třetinu bude mít 
velký dopad i inflace. 

18 %

29 %

22 %

31 %

Vliv konfliktu na Ukrajině na provoz 
podnikatelů a SME firem 

Velký vliv Střední vliv
Malý vliv Nijak nás to neovlivní

Ot.: Očekáváte, že stávající situace na Ukrajině na provoz Vaší firmy bude mít… 



Konflikt na Ukrajině významně 
ovlivní pětinu podnikatelů a 
SME firem, na třetinu bude mít 
velký dopad i inflace. 

Ot.: Očekáváte, že rostoucí inflace na provoz Vaší firmy bude mít… 
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Vliv inflace na provoz podnikatelů a 
SME firem 

Velký vliv Střední vliv
Malý vliv Nijak nás to neovlivní



2/3 podnikatelů a SME firem 
čekají v důsledku války na 
Ukrajině a rostoucí inflace 
pokles tržeb. Pětina dokonce 
o více než čtvrtinu.

Ot.: Očekáváte kvůli těmto efektům (válka na Ukrajině, rostoucí inflace) pokles tržeb?
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Největší dopady na podnikatele 
a SME má růst cen a zvyšující 
se náklady. Více než 40 % již 
také cítí sníženou poptávku ze 
strany zákazníků.

Ot.:Jaké dopady nejvíce pociťujete v souvislosP s aktuálním ekonomickým vývojem? 



Podnikatelé a SME firmy 
snižují náklady včetně 
personálních, utlumují 
investice. Čtvrtina už musela 
opustit část svých aktivit.

Ot.:Jak současné krizi čelíte? Udělali jste nějaké konkrétní kroky, abyste eliminovali nega@vní dopady na provoz Vaší firmy? 



Mentoringová 
platforma DoToho!
Program pro rozvoj malých a středních 
podniků



O platformě
• Podnikatelský úspěch v rychle se měnícím světě stále více závisí na schopnostech firem 

neustále inovovat svůj produkt i obchodní model. Proto je pro každého podnikatele 
nezbytné udržovat si přehled o vývoji trhu a nových možnostech a nástrojích ve všech
činnostech souvisejících s podnikáním. 

• Přesto v ČR do té doby neexistoval program, který by nabízel ucelené a aktuální příležitosH
k dlouhodobějšímu rozvoji a byznysovému vzdělávání podnikatelů v segmentu SME. 

• Mentoringová plaNorma DoToho! vnikla se záměrem pomoci SMEs s rozvojem jejich 
podnikání, a to na principech sdílení aktuální dobré praxe předními experty a sdílení
zkušenosS mezi podnikateli navzájem. 

• Program nabízí podnikatelům kombinaci nástrojů pro rozvoj: 
▪ Práce s mentory s bohatou podnikatelskou a manažerskou zkušenosS
▪ Síť předních expertů nabízejících odborné konzultace na rozmanitá témata
▪ Rozsáhlé kurikulum školení a workshopů (několik školení týdně živě) 
▪ Stále se rozšiřující digitální knihovna know-how
▪ Individuální napojení na nové obchodní příležitosH
▪ Pravidelný řízený i neformální networking mezi mentory, experty a účastníky
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Běhy Mentorů Expertů

Partnerů Firem
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Akcí

Dosavadní zkušenosti

Přes 90 % účastníků bylo spokojeno s výběrem mentora a svým
pokrokem. 96 % účastníků by program doporučilo svému okolí. 



Vize a cíle
Vize:
Jediná celoživotní byznysová univerzita pro SME segment v České republice. 

Cíle plaNormy: 
• Chceme podpořit chuť podnikatelů vzdělávat se v podnikatelských dovednostech a Sm

přispět k inovaci a růstu jejich byznysu. 

• Chceme budovat a posilovat kulturu sdílení mezi podnikateli navzájem, a to skrze širokou
plaNormu orientovanou na vzájemnou podporu a sdílení zkušenosS a know-how.

• Zaměřením na inovace a důrazem na zvyšování přidané hodnoty jednotlivých firem chceme 
přispět k modernizaci českého byznysu a obecnému zvýšení konkurenceschopnosH ČR na 
globálním trhu. 



Další rozvoj
• Účastníci mohou být zapojeni konHnuálně a opakovaně dle aktuální potřeby jejich 

podnikání. 

• Důraz kladen na dlouhodobé budování komunity podobně smýšlejících podnikatelů a 
sdílení zkušenosS mezi nimi. 

• Během roku 2022 bude nabídka služeb významně rozšířena o nové produkty dle 
individuálních potřeb podnikatelů. Příkladem jsou: 

▪ „Nová strategie“ (intenzivní 4 měsíce s 1 mentorem + vybraná školení) 
▪ „Mentor na rok“ (dlouhodobá spolupráce pro posouvání byznysu) 
▪ „Vzhůru do onlinu“ (série temaHckých workshopů + 2 konzultace s expertem) 
▪ „Expert“ (ad hoc konzultace konkrétního tématu) 

• Program je díky podpoře partnerů pro podnikatele zdarma. V budoucnu budou některé
služby kofinancovány, případně plně hrazeny ze strany účastníků. 

• Cíl 2022: Služeb plaNormy využije v letošním roce alespoň 300 podnikatelů. Podstatný
nárůst účastníků je plánován v následujících letech po dobudování plaNormy. 



Partneři



Hosté

Jakub Moravec
Zakladatel společnos@ Mokuso, malířské a stavební služby
Mentee, účastník 2. běhu DoToho!

David Pirner
CEO Grant Thornton, poradenská společnost
Mentor, účastník 2. běhu DoToho!



Společně pro lepší
podnikání.

dotoho.pro


