
PRACOVNÍ LIST

CASH FLOW



Cash flow je základním pilířem každého růstu.
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Pravidelné měsíční příjmy:

Příjmy celkem:

Měsíční výdaje: (dohromady)

Závazky/půjčky: (zbývá k úhradě)

Rozdíl mezi příjmy a výdaji za měsíc:
*Pokud je měsíční rezerva nižší než +10 % z příjmů, nejsou finance firmy/domácnos-
ti zdravé. 

Ještě důležitější než sepsání aktuálních stavů je 
pravidelný monitoring všech výdajů a jejich následné 
rozdělení podle typu. Každý měsíc sepisovat jejich 
reálné hodnoty. Tento úkol je potřeba dělat pravidel-
ně, ne jen jednou měsíčně. Ukládejte si všechny 
účtenky (i za drobnosti) a pravidelně je sepisujte do 
sešitu. Na každý měsíc budete mít dvoustránkový list 
a výsledkem bude měsíční výsledovka včetně detail-
ního přehledu, kam vaše vydělané peníze putovaly.
Můžete také používat aplikace či tabulky, ale pravda 
je, že papírový sešit je nejefektivnější pro práci na 
sobě samém. Snáze si zapamatujete věci, které si 
napíšete rukou, navíc to je dostupné, levné a rychlé 
řešení. Vyzkoušejte to prosím alespoň po dobu 
tréninku, tedy po dobu šesti měsíců.

Monitoring a reporting

Založte si obyčejný sešit na výdaje
 domácnosti/podniku.
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 Chcete-li stabilně růst, potřebujete mít stabilní příjmy a ještě stabilnější výdaje. Tomu se budeme 
věnovat prvních 6 týdnů z šestiměsíčního programu. Každý týden zrealizujete několik malých, někdy 
trochu nepříjemných kroků, díky tomu porostete vy i vaše příjmy.
Tento dokument slouží čistě pro vaše vzdělávací účely a nikdy ho nepředávejte třetím osobám bez 
osobní vazby.
Hned na úvod je potřeba si říct, jaký je současný stav. Tento týden tedy budete mít pouze dva malé 
úkoly. Jeden krátkodobý a druhý dlouhodobý.

• Analyzovat současný stav.

Ten děláme i proto, abychom mohli zhodnotit dlouhodobé výsledky programu.

• Začít si lépe a bedlivěji kontrolovat finance.

Dlouhodobá nutnost, abychom nedřeli na výdaje, které mít nemusíme.

Aktuální stavy bankovních účtů:

Hotovost v domácnosti/firmě:

Rezervy/spoření:

Vázané finance ve zboží a materiálu:

Cash flow je základním pilířem každého růstu.

Analýza současného stavu financí


