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Použijte tento kontrolní checklist se svým výkonným týmem a pomocí stupnice 0 až 10 identifikujte tři nejdůležitější oblasti, které se stanou podkladem pro váš 
plán na následujících 90 dní. Na jejich základě sestavte seznam klíčových úkolů, vč. ručitelů (WWW). Jamile dořešíte první tři, pokračujte s dalšími v řadě.

Rating 0-10

Nastavení a udržování  „krizového týmu“ a týmu vedení firmy, zabývající se hlavními riziky a jejich vývojem:

☐ Zdraví a bezpečí zaměstnanců, situace u zákazníků a hlavních dodavatelů.

☐ Možný nedostatek zaměstnanců, povinnost karantény, fungování v omezeném rozsahu z důvodu přetrvávající či 

nové regulace.

☐ Riziko výpadku klíčového zdroje ( surovina, informace, know-how) nebo kompetence.

☐ Plnění povinností určených státem, regulačním orgánem, klíčovým odběratelem.

☐ Finanční situace v krátkodobém horizontu – týden, měsíc, kvartál.

☐ Modelování alternativních scénářů vývoje – propad tržeb o 30,50,70% ,dopady na likviditu.

☐ Zpracování nejhoršího realistického scénáře na rok 2020, z pohledu tržeb, zisku a likvidity.

☐ Monitoring klíčových indikátorů  pro volbu správného scénáře.

☐ Příprava akčních plánů pro případ realizace krizových scénářů. 

☐ Strategie krizové komunikace, která reaguje na potřeby všech zainteresovaných subjektů a její aktualizace  dle 

potřeby.

☐ Jasné definované priority na několik příštích týdnů, podle kterých se mohou zaměstnanci orientovat. 

☐ Stávající a plánované projekty a investice.

☐ Chování a projevy managementu – otevřenost, sebedůvěra, odhodlání a klid,  víra ve zvládnutí problémů.

0 – není to něco čemu bychom měli věnovat pozornost 10 – pokud nevyřešíme, můžeme to zabalit.

Odhalte svůj potenciál
Pomáháme vám využít váš potenciál. Jsme tu vždy pro naše 
zákazníky, zejména v obtížných situacích. Jsme rádi, že vám 
můžeme být k dispozici na adrese: info@scaleup.cz
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Rating 0-
10

Udržení a podpora spolupráce  ve firmě

☐ Všechny týmy udržují denní operativní schůzku s cílem sledování pokroku a stanovování priorit  - online nebo fyzicky.

☐ Každý má jasné cíle a úkoly pro nejbližší budoucnost.
☐ Opakování pokynů a informací ve správné frekvenci a správných kanálech.

☐ Existují pravidla dohody se zaměstnanci ohledně osobní a skupinové hygieny. 

☐ Nastavená jasná pravidla pro fyzická setkání- např. pozdravy, které jsou povolené. 

☐ Nastavená pravidla a rituály pro virtuální práci, především pro denní mítinky, na úrovni týmů a celé firmy a také pro 

rozdělování úkolů,

☐ Máme vybranou a otestovanou konkrétní technologii.  Máme rozdělené role .  Všichni jsou zapojení.

☐ Každý má svůj osobní plán, jak zvládat problémy typu hlídání dětí, péče o další lidi, dovolená, práce z domova, apod. 

☐ Jsou odloženy všechny nábory, které nejsou nezbytné. 

☐ Bude třeba prodlužovat či ukončovat kontrakty? Máme k dispozici všechny potřebné informace.  Pokud ne, víme, kde a 

jak je získáme a co je  třeba udělat?

☐ Děláme prověrku toho, zda máme nějaké důležité nebo významné projekty, iniciativy nebo zlepšení, které jsme odložili 

a nyní bychom se k nim mohli vrátit. 
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Udržení si vztahů s klienty a rozvoj businessu do budoucnosti

☐ Víme, co potřebujeme komunikovat klientům a kterými kanály, kdy a jak často.

☐ Víme, jak se daří našim klientů a jak hodnotí naše služby a produkty, kdo je zodpovědný za sběr těchto informací. 
☐ Víme jaké údaje a čísla budeme zjišťovat a sledovat z pohledu vývoje u zákazníků a trhů.

☐ Máme aktualizovaný náš prodejní proces. Umíme klientům nabízet relevantní produkty/služby. Soustředíme se na 

klíčové osoby a rozvíjíme kvalitní kontakty.  

☐ Náš prodejní tým umí aktivně budovat portfolio potenciálních klientů nezbytných pro budoucnost. Jsou dobře 

vyškoleni a mají odpovídající nástroje.
☐ Máme představu, které projekty, objednávky nebo klientské projekty by mohly pokračovat, i za stávající situace, nebo 

mohou být dokončeny během krátké doby.  

☐ Máme nastavená pravidla týkající se rušení či odkládání zakázek a projektů.

☐ Je nastavena pravidelná práce na rozvoji businessu do budoucnosti – tvorba ofenzivní strategie.

☐ Hledáme pravidelně příležitosti pro využití současné situace pro přežití a růst.  
☐ Odstraňování bariér růstu pro další období – zjednodušování procesů, odstraňování duplicit, rozvoj silných stránek.  
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Udržení  kontroly nad dodavatelským řetězcem

☐ Máme přehled o všech aktivitách směrem k našim dodavatelům, partnerům a dalším subjektům v řetězci. Vidíme 

rizika, na která se potřebujeme zaměřit.
☐ Prověřili jsme a známe naše smluvní rizika. 

☐ Máme dostatečné zásoby surovin/komponentů. Máme alternativní zdroje.

☐ Máme nastavené parametry/ KPIs a určenou odpovědnou osobou.

Udržení likvidity/kontroly hotovosti 

☐ Vytvořili jsme tým kompetentní v oblasti řízení hotovosti (účetní, daňový poradce, auditor, kontrolér), kteří nás mohou 

dle potřeby podporovat.

☐ Máme jasné akční kroky pro zachování hotovosti v nejbližší budoucnosti – 1-2 měsíců.

☐ Umíme optimalizovat náš cyklus konverze hotovosti. Umíme zvýšit objem před-plateb za naše produkty/služby.

☐ Umíme požádat o finance z dotačních programů vlády/EU/z jiných zdrojů. Víme přesně ,co pro to potřebujeme. 
☐ Umíme využít programy záruk za komerční úvěry vlády, který je k dispozici podnikatelům. Daňové a jiné úlevy.

☐ Máme jasnou politiku vůči dlužníkům a důsledně ji dodržujeme. 

☐ Máme přístup k dalším zdrojům likvidity – úvěry, faktoring, nebankovní půjčky.
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