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JAK NA TO : 

PRACUJTE HLAVNĚ 
NA SVÉ FIRMĚ, 
MÉNĚ V NÍ. A 
VEZMĚTE SI ZPĚT 
SVŮJ ŽIVOT. 

CO DODAT? 



PROLÓG 
Svoboda není o tom, říkat „ano" nebo „ne", když se 
musíme o něčem rozhodnout, je to moc přetvářet a 
vytvářet sebe sama.  

Svoboda je schopnost uskutečnit Nietzscheho slova a 
stát se tím, čím opravdu jsme.  

Nový atlas bohatství pro podnikatele.  

Toto je kniha, která ti ukáže jaký je rozdíl mezi tím, být 
podnikatelem a být zaměstnancem své firmy, jak získat 
peníze, když Ti je banka nedá, jak rozšířit svou 
zákaznickou základnu, jak rozvíjet ty nejlepší lidi, když si 
nemůžeš dovolit platit jim konkurenceschopné mzdy, jak 
zvýšit předvídatelnost toho, co je tvoje firma schopna 
slíbit, a jak tento slib dodržet pokaždé, bez ohledu na to, 
kde jsi nebo co děláš.  

Ať ti slouží, pomáhá zjednodušovat a obohacovat život 
tobě, tvojí rodině, přátelům a zákazníkům.  

Nezapomeň!!! 

„Informace nejsou dovednosti! Pokud se ale rozhodneš 
pro svobodný život, nebudeš litovat. Ta cesta tě bohatě 
odmění.“  
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Přímý zásah do černého od srdce.



1. 
JAK TO ZAČÍT ZPROCESOVAT? 

 
I. Klíčové myšlenky: 

M apa - obraz, model reálného světa. Je to 
pomůcka, která nám pomáhá se orientovat v 
prostorové realitě a udržovat ten správný směr. 

Atlas je souborem těchto map.  

„Lidská zvůle je nepřítelem pořádku, standardizace a 
kvality.“  

Tato slova vyřkl Theodore Levitt, americký ekonom a 
profesor na Harward Business School.  

A my přece chceme dojet do svého cíle s jistotou, bez 
újmy a včas, či ne? Chceš přece dosáhnout na svůj sen a 
naplnit cíl svého života, žít skutečně svobodný život. 
Takže vše, co je možné zjednodušit a harmonizovat, je 
třeba tak i učinit.  

Potřeba harmonizace se zakládá na přesně 
kvantifikovatelné jistotě, že jediná předvídatelná věc u 
lidí je, že jednají nepředvídatelně.  

A tuto větu si můžeš milá/ý kolegyně/kolego podtrhnout i 
třikrát a zvýraznit i barevně. Pokud věci nejsou 
harmonizovány, nemáme je pevně pod kontrolou. A 
pokud se na to nedá spolehnout, tak to není dobrý a 
spolehlivý systém.  



  

Co tedy potřebuješ udělat jako úplně první, když chceš 
posunout svůj život a podnikání na vyšší level? 

Bez nápadu-vize to půjde sotva.



Teď si polož otázku, proč to chceš. A hledej odpověď. Je 
to pro tebe velmi důležité. Pokud správně pochopíš své 
proč, zjednodušíš si život.  
V podnikání se budeš muset často rozhodovat. A ne 
vždy to bude snadné. Toto ti ale bude fungovat jako 
střelka kompasu. Vždy ti ukáže co s tebou souzní. Napiš 
si to, určitě!  

Proč  to chci: 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………                

Odpověď, že to dělám pro peníze, nebo proto, že chci, 
nebývají skutečně to pravé. Zamysli se a hledej dál. 
Tak jako všechno vzniká zevnitř v tobě a projevuje se 
postupně navenek, tak je to i s tím tvým proč. 

Friedrich Nietzsche, německý filozof, řekl: „Kdo ví proč, 
hledá jak.“    

Moje Proč:  

„Chci ti zjednodušit a obohatit život, abych ti pomohl 
být tím, čím potřebuješ být, abys mohl/a být tím, kým 
chceš být.”  

„Vyrobit není problém, problém je to prodat.”  

A pokud chceme pomáhat lidem - prodávat tytéž 
výrobky/služby, nebo velmi podobné, jako prodávají 
ostatní, tak se musíme v něčem odlišit (kvalita, cena, 
značka, trvanlivost, systém ...).  



A co je to nejpodstatnější co nás určitě spolehlivě odliší? 
Jsou to naše hodnoty. Jsou to hodnoty, postoje, které 
zastáváme, které jsou nám blízké a vycházejí z našeho 
nitra. Je to to, co je vlastním obsahem nás samotných, 
našeho limbického systému. A tam je ukryto i to naše 
proč, propojené s naší DNA. Takže není nutné, a ani 
žádoucí ho vymýšlet. Dokonce je to nežádoucí! Je třeba 
ho objevit. Každý ho má.  

Část II.  

„Na rozdíl od všeobecného přesvědčení mi mé 
zkušenosti ukázaly, že lidé, kteří jsou výjimečně dobří v 
podnikání, jsou dobří ne kvůli tomu, co vědí, ale kvůli 
jejich neukojitelné potřebě vědět víc.“  

-Michael E. Gerber 

Poznámky: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 



2. 
FATAMORGÁNA V PODNIKANÍ 

 
I. Klíčové myšlenky:  

P odnikatelský mýtus, fatamorgána nebo šílenství 
je myšlenka, která vede lidi k přesvědčení, že 
jsou lepšími odborníky, jako jejich šéf pro kterého 

pracují a dokážou to lépe, tak jdou podnikat. Inspiruje je 
zisk, svoboda a volnost.  

Fatální předpoklad:  

Jednotlivec, který rozumí odborné práci v podnikání, 
může úspěšně podnikat v tomto odvětví. Práce, která 
byla kdysi milovanou prací a byla prováděna 
s láskou, se promění na nenáviděnou, která odborníkovi 
přeroste přes hlavu a bude pro něj břemenem.  

II. Otázky které si musím položit:  

A = ano  N = ne 

Otázky: A N
Chci začít podnikat, protože chci být svým vlastním 
šéfem?
Chci začít podnikat jen proto, že jsem dobrý a baví mě 
dělat kvalitní odbornou práci?
Chci začít podnikat, abych měl práci, kterou chci a s 
větším platem?

Cítím se ztracený v identifikaci cílů současné firmy?



III. Akce:  

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ano“, jsi odborník. Pokud jsi pouze odborník, zahájení 
vlastního podnikání nemusí být ten nejlepší nápad.  

Pokud nedokážeš jasně a smysluplně pojmenovat proč 
chceš začít podnikat, tak se raději poohlédni po jiné 
firmě, kde budeš moci pracovat za větší plat.  

Pokud již podnikáš a uvědomuješ si, že jsi pouze 
odborník, zvaž, zda chceš podnik udržet. Pokud stále 
chceš pokračovat ve svém podnikání, buď připraven 
přehodnotit své počínání, identifikovat své současné 
problémy a drasticky změnit svůj podnik.  

Poznámky:………………………………………………………………………. 



3. 
PODNIKATEL, MANAŽER, ODBORNÍK 

 
 
I. Klíčové myšlenky:  

K aždý, kdo jde do podnikání, musí hrát roli 3 lidí: 
podnikatel přemýšlí dopředu a připravuje plány 
do budoucna, manažer stanoví pořadí úkolů 

pracovníka a odborník provádí odbornou práci. Konflikt 
zájmů a priorita mezi těmito třemi rolemi vede k 
nevyhnutelné bitvě. Úspěšný majitel podniku najde cestu 
k rovnováze a potěší všechny tři.  

Nejčastěji však odborník a zároveň vlastník podniku 
potlačí v sobě manažera a podnikatele a bez plánu a 
vize pracuje na vlastním zotročení. Jelikož neexistuje 
podnikatel, který vede podnik na základě vize a 
manažer, který nalinkuje proces, odborník vytváří chaos 
a nepořádek bez systému.  

K rovnováze si musíme pomoci.



II. Otázky pro sebe:  

III. Akce: 

Pokud odpovíš „Ne“ na některou z výše uvedených 
otázek, chybí tvému podniku podnikatel a/nebo 
manažer. Pěstuj svého podnikatelského ducha 
stanovením cílů pro tvé podnikání. Mysli ve  
velkém. Kde chceš, aby tvé podnikání bylo v příštích 5 
letech? 10 letech?  

 
Začni vytvářet systematický způsob provozu tvého 
podniku, systému, který nevyžaduje, abys tam byl po 
celou dobu. Zdokumentuj své metody a pokus se 
odpovědět na všechny otázky/problémy, které mohou 
nastat při každodenním provozu.  

 

Otázky: A N
Mám představu o tom, kde chci, aby moje podnikání bylo 
v příštích 5 letech? 10 let?

Mám řádný systém podnikání? Je to zdokumentováno?
Přemýšlím o tom, jak by měla být práce provedena a jak ji 
lze zlepšit?
Vidím svou firmu jako něco jiného než jen sebe, nebo 
jsem já podnik?



4. 
FÁZE DĚTSTVÍ: ODBORNÍK  

 
I. Klíčové myšlenky:  

D ětský stav malých podniků je obdobím, kdy 
podnik funguje na základě toho, co vlastník chce, 
spíše než toho, co podnik potřebuje. V tomto 

stavu, majitel a obchod je jedno a totéž.  

 
Kojenecký stav končí, když podnik roste a vlastník 
nemůže držet krok s poptávkami. Kvalita produktů/
služeb tak klesá. Majitel si uvědomí, že už nemůže 
pokračovat v provozování takového podnikání, jak to 
dělá teď, všechno sám! To je, když nastane většina 
neúspěchů v podnikání. Když nastane tento stav, má jen 
dvě možnosti. Buď skončí s podnikáním, nebo změní styl 
podnikání a posune se do fáze budování podniku.  

 



II. Otázky pro sebe:  

 
III. Akce:  

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ano“, tvoje firma je uvězněna ve fázi kojeneckého 
období. Účelem podnikání není jen dostat se 
z práce, ale vytváření pracovních míst pro jiné lidi. Musíš 
se naučit, aby tvoje podnikání nebylo závislé na tobě. 
Musíš se naučit koučovat a nechat ostatní zaměstnance 
vykonávat technické-odborné práce. To ti umožní zaměřit 
se spíše na růst samotného podniku než na řízení 
každého jednotlivého aspektu provozu.  

Cílem je vytvořit systém provozu, který bude fungovat 
bez tebe. Potřebuješ opustit některé práce a přenést je 
bez obav na jiné lidi. Dokumentovaný manuál provozu, 
který vytvoříš, bude nezbytný.  

Otázky: A N
Mám pocit, že bez ohledu na to, jak tvrdě pracuji, na mě 
vždy čeká více práce?
Vidím jen práci, která má být vykonána, spíše než učit se, 
jak pěstovat své podnikání?

Mám pocit, že moje podnikání záleží vyloženě na mně?
Nevšímám si finanční, marketingové, prodejní a 
administrativní odpovědnosti, protože nechci dělat něco 
kromě odborné práce v mém podnikání?



5. 

FÁZE DOSPÍVÁNÍ: POMOC ZVENČÍ 
 

I. Klíčové myšlenky:  

S tadium adolescence se objevuje v podniku, 
když se rozhodneš využít pomoci zvenčí. Jako 
majitel si najímáš nové zaměstnance, aby ti 

pomohli s náročnými technickými pracemi, které ty sám 
jako vlastník podniku nemůžeš zvládnout. Nejčastěji 
najdeš někoho, kdo by zvládl práci, kterou nechceš 
dělat, např. účetnictví.  

 
Tento stav však obsahuje past: abdikační management, 
když vlastník - majitel, zcela opustí některé ze svých 
povinností, aniž by dohlížel na kvalitu práce svých 
zaměstnanců.  

 
Výsledkem jsou nekvalitní produkty nebo služby a 
majitel se obvykle rozhodne, že bude lepší, když bude 
dělat všechno sám. Tedy se rozhodne propustit lidi 
a zmenšit tak své podnikání. Upravit jej zpět na 
předchozí úroveň, která by ho vrátila do známé zóny 
pohodlí a umožnila mu pohybovat se v prostoru, který 
důvěrně zná. V této fázi zapomíná proč vlastně najímal 
lidí.  



 
II. Otázky pro sebe: 

III. Akce:  

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ano“, jsi v abdikační pasti.  

Když najímáš lidi, nepřiděluj jim práci, kterou bys sám 
neudělal. Deleguj a ne abdikuj. Nezapomeň na ně 

Otázky: A N

Najímám lidi, aby dělali to, co já nechci dělat?
Přiděluji svým zaměstnancům práci, kterou nevím, jak to 
udělat dobře?
Přehlížím práci svých zaměstnanců, abych se ujistil, že 
splňuje můj zavedený standard?
Mám pocit, že nikdo není ochoten pracovat tak tvrdě jako 
já?
Mám pocit, že bude lepší,když budu dělat všechnu práci 
sám?



pravidelně dohlížet na kvalitu práce, kterou vykonávají. 
Dodržuj standard, který jsi stanovil v návodu k obsluze.  

Prozkoumej svou vlastní komfortní zónu a zjisti, kterých 
vlastností se máš vzdát.  

Pamatuj!  

Jsi vlastníkem - manažerem vlastního podnikání. 
Nezbavuj se svých zaměstnanců, vzdáš se tím kontroly 
nad svým podnikem. Jde tu přece o budování firmy, 
která bude fungovat ne díky tobě, ale i bez tebe.  

 

6. 
MIMO KOMFORTNÍ ZÓNU  

 
I. Klíčové myšlenky:  

A dolescentní podniky dosáhnou bodu, který je 
kolem zóny pohodlí jejich majitelů.  

Odborník – jeho hranice určuje kolik práce může 
udělat sám, 

manažer – kolik podřízených odborníků může ještě 
efektivně řídit a  



podnikatel - kolik manažerů může udržet a motivovat 
pro sledovaní své vize. Když podnik roste a zvětší se za 
hranici komfortní zóny majitele, může se majitel buď 
vrátit zpět do svého prvopočátku – stav dětství, zvolit 
nekontrolovaný růst a následný bankrot, nebo přežít za 
každou cenu a zničit sebe i podnik.  

Znát svou vlastní zónu komfortu - pohodlí ti může 
pomoci stanovit si lepší vizi pro tvoji osobu a tvé 
podnikání. Navrhni si realistické cíle a poctivě pracuj na 
jejich naplnění.S osobní proměnou nakonec nabudeš 
dovednosti, znalosti a vybavení potřebné pro tvé 
podnikání. Ty, a také rozvoj tvého podniku, nakonec 
dosáhnete místo, kde se už tvé podnikání nachází ve 
stavu zralé - podnikání s jasnou vizí.  

II. Otázky pro sebe:  
Otázky: A N
Neznají moji zaměstnanci (včetně mě) jak si firma stojí, 
jakou má odpovědnost a celkovou strategii?
I když se cítím ohromen, když se obchod rozšiřuje, rozhodl 
jsem se ho utlumit a dělat všechno znovu sám, abych nad 
tím znovu získal kontrolu?
Mám pocit, že štěstí, rychlost a skvělá technologie jsou 
všechno, co moje firma potřebuje, aby mohla ostatním 
konkurovat?
Pracuji tvrději, když se zvyšuje poptávka, do té míry, že v 
mém životě není nic jiného jen práce, kterou musím udělat 
pro svou firmu?



  

III. Akce:   

Pokud si na některou otázku odpovíš „Ano“, znamená 
to, že tvoje podnikání je chaotické. Bohužel nemáš nad 
ním žádnou kontrolu a tak směřuje tvůj podnik k 
bankrotu, který nevyhnutelně nastane pokud nezměníš 
svůj způsob jakým jej spravuješ.  
Musíš vytvořit systém podnikání tak, aby tvoje podnikání 
mohlo běžet efektivně i bez tebe a stále vytvářet stejný 
výsledek, jako když jsi tam.  

Plán rozvoje - návod k obsluze je nezbytný. Chceš-li však 
vytvořit ho opravdu efektivní, musíš znát své vlastní cíle. 
Musíš znát své PROČ. Rozděl ho na etapy a vytvoř dílčí 
cíle a usiluj o dosahování těchto cílů jeden po druhém.  

Přemýšlej o otázkách, jako jsou: Kam se chci dostat a 
kdy tam chci být?Kolik kapitálu budu potřebovat? Kolik 
lidí budu potřebovat, co budou dělat a jak? Jaké zařízení 
budu potřebovat v jednotlivých etapách? Jaké 
technologie budu používat?  



7. 
FÁZE ZRALOSTI: PODNIKATELSKÁ PERSPEKTIVA.  

 
I. Klíčové myšlenky:  

Z ralé podnikání má jasnou vizi a účel. Není to 
logické pokračování předchozích dvou fází, ani 
přirozený stav který má následovat. Majitel 

firmy musí mít jasnou podnikatelskou vizi - jasný obraz 
o tom, jak má podnik vypadat a kdy se to naplní.  
 
Co je v podniku důležité, není zboží, které prodává, ale 
samotná firma a způsob jakým firma dělá to, co dělá. 
Mezi důležité aspekty patří to, jaké výhody plánuješ 
poskytnout svým zákazníkům a jak chceš neustále 
zvyšovat hodnotu života zákazníků. A úspěšné 
podnikání vyžaduje podnikatelský model, počínaje 
jasnou vizí o tom, komu bude podnik sloužit a až 
následně určí, jak vybudovat služby, které budou 
nejlépe sloužit těmto zákazníkům.  

„Každý den by měl být věnován rozvoji a budování 
podnikání, ne podnikání. Neprováděj obchod ve svém 
byznysu, buduj ho."  



II. Otázky pro sebe: 

III. Akce:  

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ne“, tvoje firma nemá jasně zformovanou vizi. Bez cílů 
bude tvoje podnikání blouděním a skončí pro tebe v 
nebezpečné zóně.  

Představ si, jak bude tvůj podnik vypadat, když bude 
dokončen. Mysli ve velkém! Pokud nevidíš svůj podnik 
jinak, než jaký je teď, za deset let, tak nebude tvoje 
podnikání nikdy růst.  

Krok za krokem vytvoř obchodní model, aby se tvoje 
podnikání mohlo postupně měnit způsobem, od modelu 
jak to vypadá teď a jak to má vypadat v budoucnosti. 
Nastav si realistické cíle s konkrétním časovým limitem. 
Pracuj na dosažení těchto cílů!  

„Podnikatelský model má méně co do činění s tím, co 
firma dělá, jako s tím, proč a jak to dělá. Komodita není 
důležitá, způsob, jakým je dodávána komodita - služba, 
je důležitý. Pro podnikatele, podnikání je produkt. Pro 
odborníka je produkt to, co dodává zákazníkovi. "  

Otázky: A N
Mám jasnou představu o tom, jaké bude mé podnikání v 
příštích letech? Po dokončení?

Vím, jak moje firma pracuje pro zákazníka?

Vím jak se liší moje firma od konkurence?
Vím, co chtějí moji zákazníci teď? Předvídám jejich 
potřeby v budoucnu?



Část III. 

8. 
REVOLUCE NA KLÍČ. 

 
I. Klíčové myšlenky:  

R evoluce na klíč znamená revoluci vytvoření 
účinného, jednotného, a řádného systému 
podnikání. Začíná se to fenoménem franšízy, o 
kterou majitelé podniků usilují a snaží se o 

vybudování úspěšného obchodního modelu, který pak 
prodávají jako obchodní formát a takto rozšiřují a budují 
své svobodné podnikání.  

Podnikatel- franšízor začíná výstavbou franšízového 
prototypu - podnikání, které je závislé na systému a ne 
závislé na lidech; podnikání, které funguje jako dobře 
namazaný stroj a má na všechno osvědčené řešení 
všech možných dilemat; podnikání, které je již od 
počátku budováno za tímto účelem prodeje 
jednotkového prototypu.  

Skutečným produktem podnikání je samotný podnik.  



  

II. Otázky pro sebe:  

III. Akce:  

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ano“, tak systém vybudování franšízy je ten správný 
model podnikání pro tebe.  

Začni přemýšlet o svém podnikání jako modelu pro 
vytvoření mnoha duplikátů;  

Otázky: A N
Může systém, který chci vytvořit, fungovat bez mé stálé 
přítomnosti?
Chci přizpůsobit svůj způsob podnikání tak, aby mohl 
být duplikován a stále produkovat stejný výsledek?
Chci, aby moje firma fungovala tak dobře, že by ji chtěli 
koupit jiní lidé?
Chci vidět, jak se moje firma rozrůstá a přesto se jí daří 
poskytovat zákazníkům stále stejnou hodnotu?



přemýšlej nad způsobem, jak provozovat tvoje 
podnikání bez tebe.  

Nepovažuj tento obchodní systém za neosobní, 
chladný nebo rigidní. Naopak, přemýšlej o tom jako o 
řádném kroku na cestě k řízení tvého podnikání tak, 
aby kvalita, hodnota a spokojenost byly zachovány, 
zatímco aspekt závislý na člověku bude odstraněn.  

„Organizace se nemůže spoléhat na jednotlivce, 
jednotlivec se musí spoléhat na organizaci."  

-Ray Kroc, zakladatel McDonald  

9. 
PROTOTYP FRANŠÍZY. 

 
I. Klíčové myšlenky:  

F ranšízing už neznamená jen obchodní jméno 
franšízy, ve kterém franšízor na základě licence 
poskytuje právo malým firmám používat známou 

obchodní značku. Spíše franšízing odkazuje na franšízu 
jako na obchodní formát, ve kterém poskytovatelé 
franšízy poskytují celý systém podnikání, který funguje, 
známý jako franšíza prototyp.  



Franšíza jako business formát poskytuje franšízantům 
spolehlivý způsob, jak nastavit systém podnikání výroby 
produktů nebo služeb. V důsledku toho mají franšízové 
podniky mnohem vyšší úspěšnost ve srovnání s tradičními 
malými podniky. 

II. Otázky pro sebe: 

III. Akce: 

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ano“ začni přemýšlet o svém vlastním prototype 
franšízingu. Pochop, že pokud jen přemýšlíš o svém 
podnikání jako franšízovém modelu, nemusíš ho nutně i 
prodávat.  

Zdokumentuj všechno, co děláš pro provozování firmy: 
způsob, jakým získáváš zákazníky, poskytuješ služby, 
kvalitu, načasování, postupy atd.  

Zajisti, aby tvůj obchodní model fungoval předvídatelně 
a poskytoval konzistentní nadčasové hodnoty.  

Otázky: A N
Může se moje firma proměnit v systém, který funguje 
předvídatelně, bez námahy a s výhodou?

Dovoluje mi vize mého podnikání zbavit se kontroly?
Mohu vytvořit řádný systém, aby moje firma mohla běžet 
sama, abych já nemusel/a být neustále v práci?
Jsem spokojený/a s učením se, jak ovládat své podnikání 
a s jeho transformací od jednoduchých až po systémově 
náročné operace?



  

„Obchodní formát franšízy je proprietární způsob 
podnikání, který úspěšně funguje a bezpečně odlišuje 
každý mimořádný podnik od každého ze svých 
konkurentů. Je to vyvážený model, který stejně 
uspokojí Podnikatele, Manažera i Odborníka.“  

10. 
PRÁCE NA TVOJÍ FIRMĚ, NE V NÍ.  

 
I. Klíčové myšlenky:  

M nozí majitelé podniků dělají chybu, že své 
podnikání neoddělují od svých soukromých 
životů. V důsledku toho tráví svůj život ve službě 

svým podnikům, i když původním účelem těchto podniků 
bylo posloužit jim získat více svobody pro sebe a svou 
rodinu!  



Procesem vytvoření prototypu franšízy je vytvořit model, 
který bude poskytovat vynikající, ale předvídatelnou 
hodnotu pro zákazníky, zaměstnance, dodavatele, 
věřitele; model který lze provozovat s lidmi s nejnižší 
možnou úrovní dovedností; model, který má dokonalý 
obchodní řád, všechny práce jsou zdokumentovány v 
pracovních manuálech; model, který poskytuje 
zákazníkům stejně předvídatelnou službu.  

II. Otázky pro sebe:  

 
III. Akce:  
Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ano“, můžeš začít přemýšlet o tom, jak můžeš změnit 
své podnikání, aby ses zbavil kolísání, inkonzistence 
nebo jeho závislosti od lidí. Nedovol, aby růst tvého 
podnikání závisel od rozmaru a nálad tvých lidí.  

Vytvoř přesný plán na všechny věci, které provádíš. To ti 
ušetří spoustu času a úsilí, a tvoje podnikání bude 
vypadat profesionálněji a atraktivnější pro tvoje 
zákazníky. Nezanedbávej úkony na zdokumentování 
tvých postupů - způsobů, jak podnikat krok za krokem. 
Získej tolik podrobnosti a čísel, jak jen můžeš.  

Otázky : A N
Liší se mé produkty a služby na základě různých 
zaměstnanců?
Je moje podnikání závislé na vysoce kvalifikovaných 
lidech?
Má moje firma organizační strukturu bez jakýchkoliv 
relativně pevných bodů a pravidel?
Poskytuje moje firma svým zákazníkům jasné, jednotně 
předvídatelné hodnoty (produkty/služby) a zaměstnancům 
poskytuje (provozní příručku/kód)?



Měj jasno v tom, co chceš udělat pro kvalitu provedené 
práce.  

Začni tím, že si budeš klást otázky, jak by sis vylepšil/a 
své podnikání. Je v pořádku mít mnoho otázek, na které 
zatím neznáš odpověď. Stačí se podívat na svůj podnik z 
jiné perspektivy. Podívej se na to jako na model 
národního nebo mezinárodního franšízového řetězce, 
kde bude o deset, dvacet nebo třicet let. Mysli ve 
velkém! Uvažuj profesionálně!  

Některé otázky, které je třeba zvážit, jsou:              

Jak dosáhnu, aby můj podnik fungoval, ale bez mé 
přítomnosti? 

Jak mohu přimět své zaměstnance k práci bez mého 
neustálého vměšování se? 

Jak mohu systematizovat svou firmu tak, aby mohla být 
replikovávaná 5 000 krát, přičemž i ta 5000. jednotka 
běží stejně hladce jako úplně první jednotka? 

Jak mohu vlastnit svůj podnik, ale současně být od něj 
úplně osvobozen? o Jak mohu trávit svůj čas prací, 
kterou mám rád, na rozdíl od musím dělat práci?  

„Bylo řečeno a já tomu věřím, že je to pravda, že velké 
podniky nevytvořili neobyčejní lidé, ale obyčejní lidé 
tvoří neobyčejné firmy.“  

 -Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple 



  

Část IV. 

11. 
BUDOVÁNÍ FUNGUJÍCÍHO MALÉHO PODNIKU.  

 

I. Klíčové myšlenky:  

C hceš-li vytvořit úspěšný prototyp svého 
podnikání, budeš muset projít 3 činnosti v 
procesu rozvoje podnikání: inovace, 

kvantifikace a harmonizace.  

Inovace označuje proces brainstormingu nových 
způsobů, jak dělat věci, kreativním způsobem, který je 
účinnější než stávající metody. Inovace udržuje 



podnikání na trhu. Porovnávání a měření různých vlivů 
inovací rozhodne o kvantifikaci.  

Kvantifikace pomůže vlastníkovi podniku chápat, jak 
podnik vydělává, jak blízko je dosahování cílů a vůle 
pomoci při identifikaci problémů na začátku.  

Harmonizace je poslední krok ve vývoji podnikání, když 
vlastník podniku koordinuje, adaptuje a realizuje účinnou 
inovaci, která byla testována a ověřena. Bez 
harmonizace nemůže být prototyp nikdy dokončen.  

II. Otázky pro sebe:  

III.Akce: 

Pokud odpovíš „Ne“ na některou z výše uvedených 
otázek, začni se dívat na svou firmu z úplně jiné 
perspektivy. Mysli ve velkém. Pokud si budeš myslet, že 
tvé podnikání je jen jeden malý obchod, pak to bude 
navždy tak. Pokud však chceš vlastnit úspěšné 
podnikání a užívat si svobodný život, tak musíš vidět 
svoje podnikání jako začátek velkého řetězce. 
Nevymlouvej se, že nemáš čas inovovat a kvantifikovat 

Otázky: A N
Přemýšlím neustále o nových metodách, jak zlepšit svou 
práci?
Znám všechny důležité čísla týkající se mého podnikání? 
Vím, jak se liší moje firma od mých konkurentů?
Vím, jak realizovat svůj specifický způsob podnikání? 
Mohou moji zaměstnanci udělat totéž, co dělám já, aby 
dosáhli přesně tentýž výsledek?
Rozumím vlivu inovace, kvantifikace a harmonizace na 
mé podnikání jako celek?



své podnikání, protože máš množství odborné práce. Je 
to zásadní úkol pro majitele firmy. Uspořádání tvé firmy 
do systému je zas úkolem manažera.  

Vždy začni otázkou: 

Inovace - Jak mohu najít lepší způsob, jak to udělat 
jednodušší? 

Kvantifikace - Jak tato inovace ovlivňuje mé podnikání? 
Co způsobuje to zvýšení nebo snížení tržeb / výnosů / 
zisku? 

Harmonizace - Jak mohu realizovat můj jedinečný 
způsob podnikání? 

Přemýšlej o způsobech, jak odpovědět na své vlastní 
otázky a vyzkoušet různé způsoby, a jak najít ten 
nejefektivnější způsob.  

Hledej nejefektivnější způsob.



12. 
PROGRAM ROZVOJE VAŠEHO PODNIKU.  

 

III. Klíčové myšlenky: 

T vůj program rozvoje podniku je návod, jak svůj 
stávající podnik, případně svůj budoucí podnik, 
přeměnit na dokonale uspořádaný model 

sloužící jako předloha pro tisíce zcela stejných podniků.  

1. Tvůj primární záměr 
2. Tvůj strategický cíl . 
3. Tvoje organizační strategie  
4. Tvoje strategie řízení   
5. Tvoje strategie pro lidské zdroje  
6. Tvoje marketingová strategie  
7. Tvoje systémová strategie  



13. 
TVŮJ PRIMÁRNÍ CÍL. 

 
I. Klíčové myšlenky:  

P okud chceš vybudovat velký podnik, musíš 
pochopit své vlastní cíle. Pochop své PROČ. Měj 
na paměti, jaký druh života chceš, tvé hodnoty, 

tvoje přesvědčení a tvé vlastní sny. Jakmile rozpoznáš 
účel a cíl svého vlastního života, budeš mít před sebou 
jasnou vizi tvého podnikání. Tvé podnikání je nástroj, 
který ti umožní realizovat tvůj primární životní cíl - Tvůj 
sen. Budeš vidět jak se vyvíjí a kam směřuje.  

  



II. Otázky pro sebe:  

III. Akce: 

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ne“, začni pracovat na objevení svého primárního cíle. 
Stejně jako tvoje podnikání potřebuje následovat vizi, ty 
budeš potřebovat se primárně zaměřit na vlastní život, a 
soustředit se na jeho řízení. Poznání svých cílů ti umožní 
objevit vlastní zónu komfortu a stejně odhalit nejistoty, 
které ti brání objevovat svět. Nikdy nevíš, co můžeš 
udělat a co uděláš, dokud jasně nevidíš, co ti vlastně 
chybí. 

Tvoje podnikání je projevem tvého vlastního života na 
tomto světě a tvoje unikátní značka představuje 
hodnotu, kterou zde zanecháš, když tento svět opustíš. 
Na základě tvého životního cíle získáš jasnou představu 
jak má vypadat tvé podnikání.  

Otázky: A Ne
Žiji svůj život záměrně? Vím, jak si přeji, aby můj život 
vypadal?
Vím, jak bych rád trávil čas? Vím, kolik času bych chtěl 
trávit s přáteli a rodinou? Vím, kolik času bych chtěl 
strávit mimo pracovní dobu, mít čas pro své koníčky, 
dovolenou a další aktivity?

Vím, co bych rád dělal za 5 let? 10 let?
Vím, kolik peněz budu potřebovat, abych udělal věci, 
které chci udělat a kdy je budu potřebovat?



14. 
TVŮJ STRATEGICKÝ CÍL.  

 
I. Klíčové myšlenky:  

T vůj strategický cíl je produktem tvého Plánu 
života - vizí dokončení tvého hodnotového 
podnikání. Přemýšlej nad tím, jak můžeš být 

více samým sebou, ať už to znamená cokoli. 
Nejprve vytvoř cíle pro svou firmu a pak se rozhodni, 
zda tyto cíle jsou či nejsou realistické a zda to stojí za 
to. Na základě toho se můžeš rozhodnout, jak postavit 
model svého podnikání.  

II. Otázky pro sebe:  

Otázky: A N

Vím, kolik peněz chci získat ze svého podnikání?

Vím, jak moc chci vidět svůj podnik až bude dokončen?
Vím, kolik závazků, odpovědnosti a úsilí budu muset 
vložit do svého podnikání?
Přinese mi moje firma větší uspokojení než to, čeho se 
musím vzdát?
Mám jasnou představu o mém prototypu podnikání a kdy 
bude dokončen?

Vím, jak moje firma splní moje životní cíle a Primární cíl?



  

III. Akce:  

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ne“, začni znovu rozvíjet své vidění vlastního přání. 
Pak budeš moci začít se stavbou svého obchodního 
prototypu.  

Buď realističtí, ale stále co nejblíže svému Primárnímu 
cíli, když budeš rozvíjet svůj Strategický cíl. Pokud 
přeceňuješ svůj cíl, ztrácíš čas pronásledováním 
neuskutečnitelné ambice. To bude nutit tebe a tvé 
podnikání růst příliš rychle, uspokojit tvoje vlastní osobní 
touhy, což obvykle má za následek neúspěch podnikání. 
Pokud však podceňuješ svůj cíl tak, že budeš mít 
nastaveno jakékoliv lehké splnění standardů, nemusíš 
uspokojit svůj vlastní Primární cíl a nebudeš mít vášeň 
nebo chuť pracovat tak tvrdě na svém podnikání.  
Pokud jsi již nějakou dobu v podnikání, možná jsi už 
dokončil několik věcí potřebných pro svůj Strategický 



cíl. Stačí si představit svoji společnost větší a pokračovat 
v brainstormingu.  

15. 
TVOJE ORGANIZAČNÍ STRATEGIE.  

 
I. Klíčové myšlenky: 

P odnik nemůže uspět bez organizační strategie. 
V obchodě je mnoho různých povinností, které 
majitelé podniků rádi a snadno vynechají nebo 

ignorují.  

Začni přemýšlet o všech pozicích potřebných ve svém 
podnikání a rozhodni o jejich odpovědnosti a jak budou 
honorovány. Udělej to pro všechny své partnery-  
spolupracovníky, kterých máš. To je zvláště důležité, aby 
se partneři uměli rozhodnout co nejdříve o tom, jaká 
bude jejich vlastní role v podniku, jaké budou jejich 
pravomoci a závazky a jak bude jejich práce 
odměňována.   



 

II.Otázky pro sebe: 

III. Akce: 
Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ne“, měl bys začít přemýšlet více o organizací 
podniku. Nejdříve uveď všechny potřebné pozice pro 
svoje podnikání, pochop organizační schéma, která je 
standardní pro většinu firem. Pak můžeš začít stanovovat 
popisy pracovních míst pro každou pozici - jaké jsou 
závazky a odpovědnosti každého pracovníka a kdo má 

Otázky A N
Vidím se jako zaměstnanec vlastního podniku? Rozumím 
odpovědnostem, které bych měl splnit?
Rozumím popisu pracovních pozic, cílů, odpovědnosti jaké 
jsou na každé pozici v mém podniku?
Chápu, jaké pozice v mém podnikání potřebuji přijímat a 
za které jsem zodpovědný splněním všech pozičních 
smluv? Rozumějí tomu stejně i všichni moji partneři?
Chápu, jak se mohu později nahradit systémem podnikání 
tak, že všichni ostatní zaměstnanci, kterých později 
najímám, mohou plnit všechny úkoly a povinnosti 
povinnosti a dosáhnout úplně stejný výsledek jako Já?



podávat zprávy v rámci organizace. Jakmile už znáš 
všechny práce potřebné ve svém podnikání, můžeš 
vytvořit pozici, smlouvu pro každou pozici, napsat do ní 
své jméno. Pokud máš partnery, ujisti se, že si sedneš se 
všemi z nich, aby ses dohodl, jakou pozici bude která 
osoba zastávat a nechat je podepsat všechny smlouvy 
na jejich pozice.  

Další krok je obzvláště důležitý: tvoje organizační 
schéma ti bude sloužit jako mapa pro tvůj začátek 
vytváření systému podnikání, který nevyžaduje tvou 
přítomnost. Můžeš nahradit sebe systémem, který 
vytvoříš. Začni od konce a zaměř se na výsledek- 
technický aspekt tvého podnikání. Zdokumentuj vše co 
děláš a testuj různé metody systematického plnění úkolů 
tím nejúčinnějším způsobem. Vytvoř provozní příručku 
pro každou konkrétní pozici, popiš jak se práce provádí, 
co je třeba oznámit a jak to oznámit. Až budeš hotov s 
nižší - základní pozicí, přesuň organizační schéma výše a 
opakuj totéž pro vyšší pozice. Najímej lidi, aby pro tebe 
dělali odbornou práci pro tebou vyplněnou pozici, abys 
měl čas pracovat na dalších vyšších pozicích.  

Jakmile vyplníš celou organizační strukturu, máš 
vytvořen systém podnikání! Nyní máš jistotu, že to víš 
implementovat způsobem, jakým chceš, aby tvoji 
zaměstnanci pochopili, co mají dělat. A ty přemýšlej o 
způsobu jak to hladce spustit. Toto jsou povinnosti 
manažera.  

 



16. 
VAŠE STRATEGIE ŘÍZENÍ.  

 
I. Klíčové myšlenky: 

J ak si můžeš být jistý, že to bude probíhat hladce 
a fungovat bez problémů poté, co vytvoříš 
dokonalý - spolehlivý systém pro provoz tvého 

podniku? 
Budeš muset myslet jako manažer a navrhnout způsoby 
jak spustit svůj systém, svůj Franchisový prototyp a 
uspořádat to.  

Systém a fungování musí být schopni řídit lidé s co 
nejmenšími možnými dovednostmi a kvalifikačními 
předpoklady.  

Plán slouží jako mapa.



II. Otázky pro sebe:  

 
III. Akce:  

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ne“, můžeš pokračovat v práci na zdokonalování 
systému řízení.  

Ujisti se, že myslíš na všechny možné problémy, které 
mohou vzniknout během provozu. 
Ujisti se, že vytvořený systém není rigidní. Může mít 
relativně pevné body tak, aby kvalita nekolísala bez 
ohledu na to, kdo vykonává práci, ale to by nemělo mařit 
snahu o individualitu a péči, kterou potřebují cítit 
zákazníci podniku. Ty, vlastník firmy, který vytvořil systém 
řízení, musíš myslet na všechno předem. Musíš určit 
nejúčinnější způsoby zahrnuté v Provozním manuálu, mít 
všechny problémy spolu s jejich řešeními, a stanovit 
jasné pracovní standardy, které mohou zaměstnanci 
snadno sledovat a dosahovat. 

Otázky: A N
Je systém, který jsem vytvořil, nezávislý na lidech, což 
tedy znamená, že se nespoléhá na kvalifikované lidí?
Zahrnuje systém kontrolu kvality tak, že bez ohledu na 
to, kdo systém provozuje, moje produkty a služby jsou 
dodávány ve stejné kvalitě a přinášejí výjimečné 
výsledky?
Může systém, který jsem vytvořil, znovu a znovu 
dosahovat konzistentní výsledky?
Poskytuje systém, který jsem vytvořil, mým 
zaměstnancům jasný a podrobný popis úkolů, které mají 
udělat?



   

17. 
STRATEGIE TVÝCH LIDÍ.  

 
I. Klíčové myšlenky: 

J akmile je dokonalý - spolehlivý systém na světě; 
jediná věc, která může ovlivnit tvé podnikání, jsou 
tví zaměstnanci. Musíš se ujistit, že se řídí tvými 

systémovými standardy a že kvalita tvých výrobků nebo 
služeb je konzistentní. Nejlepší způsob jak motivovat lidi 
k práci na takovém systému, aniž by se cítili napjatí z 
daného systému, je umožnit jim pochopit velkou 
myšlenku tvého podnikání - hodnota práce je mnohem 
větší než samotná práce.  

Vytváříš si vlastní podnik, aby splnil svůj primární cíl 
života a máš svou vizi, jak má tvé podnikání vypadat, 
jakmile bude dokončeno. Ujisti se, že tvoji zaměstnanci 



chápou hodnotu práce, kterou vykonávají tak, aby byly 
motivováni k vlastním příspěvkům. Musí vidět práci 
nejen, že je to jen „práce", ale že je to prostředek k 
naplnění vlastního primárního cíle v životě. Pro tohle.  

Proto je důležité, abys při najímání zaměstnanců zajistil/
a, že životní cíle tvých zaměstnanců jsou podobné tvým 
vlastním cílům a jejich vize se úzce řídí hodnotami 
podniku.  

II. Otázky pro sebe:  

III. Akce: 

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ne“, mě/a bys začít přemýšlet nad tím, jak nastavit 
pracovní prostředí ve svém podniku spíše jako hru, 
kterou by chtěl hrát každý.  

Otázky: A N
Najímám své zaměstnance, protože jejich osobnosti, 
základní hodnoty a primární cíl je „nastavení" pro 
podnikání?
Ujišťuji se, že moji zaměstnanci chápou vizi a hodnotu 
podnikání jako práci, kterou mají a kterou ovlivňují 
podnikání jako celek?
Zajistím, aby moji zaměstnanci sdíleli stejné přesvědčení 
a vizi podnikání jako já?
Ujišťuji se, že „žijí" touto vizí v práci a je pro ně víc než 
jen práce?
Vytvářím pracovní prostředí s jasnými pravidly a 
očekáváními, ale přesto vzrušující a náročné pro mé lidí?



Ujisti se, že vytváříš hru, kterou stojí za to hrát, což 
znamená, že musí mít jasné cíle pro lidi, které je třeba 
dosáhnout, výhry pro ně a jasnou komunikaci mezi 
vámi, majitelem a zaměstnanci.  

Ujisti se, že tví zaměstnanci chápou, věří a „žijí“ vizi, 
kterou jsi vytvořil/a.  

18. 
TVOJE MARKETINGOVÁ STRATEGIE. 

 
I. Klíčové myšlenky: 

P okud podnik nedosáhne na svůj primární cíl - 
získání a udržení zákazníků, pak nezáleží na tom, 
jak dobře podnik funguje, i tak selže. Efektivní 

marketingová strategie musí jasně definovat, preference 
cílové skupiny zákazníků, pochopit jejich podvědomé 
nákupní chování a vědět, jak zaujmout jejich pozornost.  

Existují dva důležité okruhy, které mají všechny úspěšné 
marketingové strategie: znát demografii a psychografii 
svých zákazníků.  



Jako vlastník firmy budeš muset obětovat dost svého 
času, ale stojí to za to, věnovat tomu pozornost, zvláště 
když je tvé podnikání ještě malé.  

Nemůžeš si dovolit dělat chyby při získávání zákazníků - 
jinak nedosáhneš žádné prodeje a tvoje podnikání 
skončí jako další statistika v 80% selhání malých podniků 
v prvních 5 letech provozu.  

II. Otázky pro sebe:  

III. Akce:  

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ne“, možná budeš muset přehodnotit svou 
Marketingovou strategii. Nepodceňuj tento důležitý 
aspekt podnikání.  

Otázky: A N
Vím, kdo jsou moji zákazníci? Znám jejich věk? Pohlaví? 
Úroveň příjmů? Vzdělání?

Vím, co chtějí moji zákazníci?

Vím, jaké produkty a služby očekávají mí zákazníci?
Vím, jak získat pozornost zákazníků během 5 sekund, 
aby mohli nakupovat produkty a služby z mé firmy?
Chápu emoce, které stojí za jejich nákupním 
rozhodnutím?
Vyzkoušel jsem různé způsoby, jak budovat svou firmu, 
abych našel nejúčinnější způsob, jak dokázat že mé 
výrobky a služby jsou lepší než u konkurenci?
Je moje marketingová strategie zaměřená na svou 
konkurenční sílu?



Zjisti, jaká je základní hodnota tvého podnikání a jaký 
druh zákazníků chce tuto hodnotu. Měj na paměti, že 
hlavní hodnotou nejsou produkty nebo služby, které 
poskytuješ, ale to, co zákazníci získají, když používají tvé 
produkty nebo služby.  

Možná budeš chtít rozdávat zdarma vzorky, bezplatné 
produkty a služby nebo slevy, které oslovili zákazníky, 
abys shromáždil své demografické a psychografické 
informace. Vždy tě to bude stát tvůj čas.  

19. 
STRATEGIE SYSTÉMU.  

 
I. Klíčové myšlenky: 

S ystém je soubor věcí, akcií, nápadů a informací, 
které na sebe vzájemně působí, a tak přispívají 
ke změně jiných systémů. Ve tvém podniku 

existují tři druhy systémů: „hard" pevný systém, „soft" 
měkký systém a informační systém.  
Pevný systém - hard system odkazuje na všechny neživé 
věci - například na všechno tvé vybavení, majetek, 
nábytek a barvy tvé značky.  
Měkký systém - soft system odkazuje na dynamiku, 
proměnlivé a adaptabilní věci, jako je i tvůj prodejní 
systém. 
Informační systém ti poskytuje údaje o tom, jak ostatní 
dva systémy vzájemně na sebe působí. Příkladem 
informačního systému může být řízení a kontrola zásob, 



prognózování peněžních toků a souhrnná zpráva o 
prodejních činnostech.  

V procesu prodeje jsou tři okruhy, ve kterých jsou 
všechny tři systémy které jsou popsány výše: Prezentace 
schůzek, Prezentace analýzy potřeb a Prezentace 
navrhovaných řešení. Smyslem Prezentace setkání se 
zákazníkem je jediná věc- dohodnout si schůzku. 
Kontrola nad financemi je klíčová.  

Prezentace analýzy potřeb je podrobným vysvětlením, 
jak mohou tvé produkty a služby zmírnit zákazníkův 
existující problém a poskytnout mu kontrolu nad nim.  

Prezentace navrhovaného řešení je posledním bodem 
pro zajištění prodeje tím, že zákazník uvidí spokojenost, 
kterou může získat z používání tvých produktů a služeb a 
jak může získat kontrolu nad několika aspekty svého 
života. Měj na paměti, že vždy chceš zajistit dlouhodobý 
vztah, ne jednorázovou transakci. Co chceš, není 
prodávat výrobky nebo služby, ale spíše získat vztah se 
zákazníkem. Tvůj prodejní systém musí být konzistentní, 
takže vždy to prezentuj stejným způsobem a ujisti se, že 
to funguje stejně. Nebudeš mít prodejce, ale prodejní 
systém.  



II. Otázky pro sebe:  

 

III. Akce:  

Pokud na některou z výše uvedených otázek odpovíš 
„Ne", ujisti se, že jsi vlastníkem vlastního systému.  

Používej svůj informační systém moudře. Vytvoř si vlastní 
cíle a měřítka informací, které získáš prostřednictvím 
denních prodejních a provozních činností.  

Otázky: A N
Vím, jaké systémy mi budují můj celý podnikatelský 
prototyp?
Rozumím jak se vzájemně ovlivňují a chápu jejich účinky 
na můj celkový podnikatelský plán?
Má můj celkový obchodní systém vždy konzistentní 
výsledky?
Zahrnuje můj franchisový systém efektivní prodejní 
systém?
Vím, jak efektivně využít svůj informační systém ke 
konstrukci, zlepšení a dokonalosti mého franchisového 
prototypu?



Být vlastníkem firmy neznamená být jediným odborníkem 
sám. Musíš vytvořit vize a cíle své firmy jako podnikatel/
ka a vytvořit systém prodeje jako manažer. Rovnováha 
mezi třemi rolemi ti pomůže k růstu tvého podnikání a 
vyhnout se destruktivním chybám, které produkují 
mnohé malé podniky. Pomůže ti to produktivně trávit 
svůj čas. Ne příliš se soustřeďovat na odbornou práci, 
ale moudře přesunout své úsilí na strategické a řídící 
práce. Vytváříš podnik, abys poskytovali pracovní místa 
ostatním lidem a ne jen pro sebe. Dělej jen to, co máš 
rád a ujisti se, že se ti líbí podnikání!  

Svoboda není o tom, říkat „ano“ nebo „ne“, když 
se musíme o něčem rozhodnout, je to moc 
přetvářet a vytvářet sebe sama.  

Svoboda je schopnost uskutečnit Nietzscheho 
slova a stát se tím, čím opravdu jsme.  

 

 

 

 



 
O AUTOROVI 

 

J e to člověk, který se jen tak nevzdává a už přes 
dvacet let rozebírá systémy na „drobné“, aby pochopil 
jejich zákonitosti fungování. 

Na základě svého poznání a zdlouhavém studiu dospěl k 
závěrům, které chce nyní sdílet s veřejností, a tak pomáhat 
začínajícím podnikatelům v jejich nesnadném úkolu o 
vytváření celospolečensky přínosných výsledků jejich 
náročné a těžké práce. V současnosti všichni společně 
pozorujeme jak celosvětově kolabuje systém, který nám byl 
dlouhá léta předkládán jako jediný nejlepší a neměnný. Žádný 
systém nemůže růst donekonečna. Každý systém se svými 
dalšími a dalšími „vylepšeními” zvyšuje svou složitost, a tak 
zvětšuje pravděpodobnost poruchy. Když dospěje do svého 
bifurkačního bodu, ocitáme se v situaci, kdy nedokážeme 
predikovat jeho další vývoj. A to je pro naše podnikání i celou 
společnost mimořádně nepříjemná až nebezpečná situace. 



Změnit tento systém je téměř nemožné a už vůbec ne ze 
shora. 

Možné to však je, pokud to půjde zdola a budou to 
zejména malí a začínající podnikatelé, kteří vždy bývali 
tím největším přínosem pro společnost.  

Tito mají možnost využívat technický pokrok a nastavit 
systém nových hodnot, které učiní tento svět lepším 
místem pro život.  

PRO SVOBODNÝ ŽIVOT. 
 

 

 

TAK ZAČNĚTE! 
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