Jediná příručka, která nesmí chybět ve vaší e-knihovně

Konec trablům!
aneb 4 krokový průvodce
životní restrukturalizací

Trable a pády patří k životu
stejně jako výstupy na vrchol.
Naučte se je předvídat
a uspějte tak, jak by to
vaši rodiče nečekali.
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Předmluva
Budete-li se chtít naučit bojovému umění nebo adrenalinovému sportu, první, co vás budou instruktoři učit, je, jak se krýt.
Budou vás učit padat na sto možných způsobů, abyste při pádu ochránili své kosti před zlomením.
Přestože je profesní život jedna velká řež a podnikání je chvílemi i vysoce adrenalinovou záležitostí, nikdo vás ochraně a umění
životních pádů neučí. Nemůžete se pak divit, že počet sebevražd roste; z finančního pádu se dokáže vzpamatovat jen málokdo. Přitom pády patří k životu úplně stejně jako výstupy na vrchol.
V dnešním světě se to všude hemží zaručenými návody jak jít nahoru, vydělávat více peněz, vydělat do roka milion a podobně.
Tyto návody jsou však o technikách, nejsou o životě. Je samozřejmě důležité vědět, jak se mít lépe, ovšem ještě důležitější je
vědět, jak se chovat, když se něco nepodaří, což nás žádná taková kniha nenaučí. Je to stejné, jako když vás trenér bude cvičit
pouze k útoku a nenaučí vás základy obrany, nebo jak správně padat a vyhnout se zraněním. Pak, když se ocitneme v obtížné
situaci, jsme paralyzovaní.
Teprve bezvýchodná situace ukáže, zda dokážete nalézt řešení a zdolat překážky, které jste do té doby považovali za nepřekonatelné. Jsou to okamžiky, kdy se na rovinu projeví váš charakter a morální síla, protože vzdát to je vždy snazší, než bojovat.
Tato příručka není jedním z mnoha zaručených návodů jak dosáhnout úspěchu a stát se multimiliardářem za měsíc. Vytvořena je tak, aby se čtenář dokázal podívat retrospektivně na svůj život, svou práci a podnik, který vede, a díky získanému nadhledu jej pak dokázal dovést k vyšší produktivitě a výkonnosti.
Nikdy bych tuto krátkou knihu nepsal, kdybych neviděl stále se rozvírající nůžky mezi chudými a bohatými a mizející střední
třídu. Tento trend ve světě povede k další eskalaci finančních problémů lidí a ten, kdo na tuto situaci bude připraven, bude mít
podstatně větší šanci přežít.
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O autorovi
Bylo by se hodilo psát tuto část třetí osobou, ale do svého života vás uvedu já sám. Možná čekáte, že si zde budu
honit ego s úspěchy posledních let, ale to neudělám.
Vyrůstal jsem s pěti sourozenci v malé zapadlé vesničce,
kam jezdil autobus třikrát denně a kde jediným stálým
spojením s civilizací byla telefonní budka vedle rezavějící
autobusové zastávky. Naše maminka pracovala chvilku v kravíně, ale většinu času jsme byli odkázáni hlavně
na státní podporu a vlastní zdroje, které jsme si vypěstovali na našem chátrajícím statku. To byla idylická část
našeho života.

Samuel Hornek

Podstatnou část našeho dospívajícího života tvořilo stěhování. Protože jsme nežili v úplné rodině a každý máme
jiného tátu, dostala se máma vždy časem do situace, kdy na nájem již nebylo a kdy se zdroje po půjčení financí vyčerpaly. Jen
základní školu jsem z důvodu stěhování změnil sedmkrát. Každý se s tím vypořádával po svém; u mě se vyvinula jedna dovednost, které si dnes velice cením. Osvojil jsem si dovednost pozorování.
Kvůli tomu, že jsem nikdy nikam nepatřil, nikde jsem se dlouho nezdržel a nikdy jsem si nestihl vytvořit pevné vazby, bylo pro
moje přežití a rozvoj nejdůležitější umět vypozorovat, jak funguje nové prostředí, do kterého jsme se dostali. Naučil jsem se žít
v různém prostředí a rychle odhadovat lidi. To jsou klíčové dovednosti pro mou dnešní práci, kdy potřebuji především nadhled,
porozumět potřebám lidí a umět se orientovat v různých prostředích.
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K tomu, co dělám dnes, mě přivedla nutnost přežít. Nutnost přežití vám tříbí smysly. Po škole jsem neměl moc na výběr. Kdybych nastoupil do zaměstnání s mým dosaženým vzděláním vyučeného číšníka, neměl bych ani na nájem. Vzal jsem si proto
půjčku 150 000 Kč a začal podnikat. Dál už to byla škola života. Nechci zde zabíhat do podrobností, jen jsem chtěl uvést, proč
je mým zájmem dělat ze světa lepší místo a dát do ruky návod i těm, kterým se momentálně třeba tolik nedaří. Protože tahle
kniha není o mně, je podnikatelská dráha shrnuta do přehledného grafu.
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Průměrnost ve Středozemi
Nikdy bych nevěřil, že autor Pána prstenů a Hobbita, J. R. R. Tolkien, navštíví Českou republiku. Faktem je, že není zřejmě jiné
místo na zemi, kde by se mohl inspirovat pro vytvoření Kraje a bytostí, které nazval hobbity a pojmenoval Pytlíci.
Nejde ani tak o jejich vzhled jako spíš o jejich povahy. I přes to, že mají Pytlíci velké srdce a hluboko uvnitř ukrytou touhu
po dobrodružství, žijí si pokojně ve svých norách a z Kraje raději nevystrčí nos. Proč by to také dělali…
Nejlepší je mít klídeček, stejně se oblékat, pít stejné pivo, nakupovat ve stejných obchodech a už vůbec se neodlišovat od ostatních. Odlišnost znamená problémy.
Trochu mi to připomíná střed Evropy a mentalitu naší společnosti, ke které jsme ještě stále vedeni. Podnikání je zde bráno jako
cosi nebezpečného a úspěch máme ještě stále potřebu lidem řádně osolit.
Být originální nebo dokonce výstřední zavání problémy. No fůůj…
Lépe je mít jisté zaměstnání, 14 dní dovolené a hypotéku na panelový byt. Jednou ročně si pak zaletíme do Egypta a tomu se,
dámy a pánové, říká pohoda. Vždyť takhle nám to, mámo, přece stačí.
Anebo ne?
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Zisk bez risku
Někdo v minulosti nás naučil, že největší výhra je nic neriskovat. Začíná to již výběrem školy, kdy nás rodiče vedou k tomu,
abychom si vybrali školu, díky které získáme snadněji zaměstnání. A světe div se, již jako studenti se připravujeme na to, že
budeme zaměstnanci. Díky tomu získáme jistotu platu a budeme se moci osamostatnit. Odstěhovat se od rodičů a mít perspektivní zaměstnání v nadnárodní korporaci je totiž ta největší výhra. Možná dostaneme i firemní automobil a telefon. :-)
Jen málokdo si uvědomuje, že zaměstnanci ve své podstatě riskují nejvíce. Jedna poučka říká, že ten, kdo hledá zaměstnání,
je jediný, kdo zaměstnání ztratí. Obzvlášť pokud jdete do firmy, kde neinvestují do vzdělávání, a vy tak nezvyšujete svou hodnotu, je jasné, že se časem opotřebíte a budete nahrazeni. Všichni si ještě pamatujeme velkou finanční krizi v roce 2008, která
byla jen zazáplatována a kvůli které přišly desetitisíce lidí o práci i střechu nad hlavou. Právě proto, že státy a firmy tehdy
odmítly udělat restrukturalizaci kompletně, se bude situace znovu opakovat. Ostatně můžeme sledovat obtížný boj o restrukturalizaci dnešního Řecka v živém přenosu. Řecko je zřejmě předem odsouzeno k neúspěchu, protože není politickým zájmem
udělat druhý bod restrukturalizace, o kterém budu psát později.
Opravdu si ještě myslíte, že lze dosáhnout zisku a úspěchu bez rizika?
Pokud se na to podíváte ze širší perspektivy, je tím absolutně nejmenším rizikem začít podnikat. Za předpokladu, že máte
dostatečnou morální sílu a dostatek vůle neustále se vzdělávat, je váš úspěch nevyhnutelný.
Chcete-li vyhrávat, musíte hrát. Potřebujete umět vyhrávat i prohrávat.
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První pád
Ve Spojených státech se dělal průzkum mezi americkými multimilionáři, kde se zjišťovalo, kolik projektů musel podnikatel vyzkoušet, než dosáhl svého úspěchu. Tipněte si, kolik projektů to bylo? Kdo hádal pod deset, tak se mýlil. Průměrně potřeboval podnikatel ve Spojených státech amerických 15 projektů k dosažení úspěchu. Dokážete si představit, kolik má v té době
za sebou škobrtnutí a pádů?
V dnešní době informačních technologií již není zapotřebí čekat na úspěch deset let a zkoušet 15 projektů, než si najdete své
místo na výsluní. Doba je mnohem rychlejší, a proto to jde snáze. Přesto však v životě jistě jeden velký pád zažijete a je jedno,
zda to bude v podnikání nebo to zapříčiní špatná finanční situace v důsledku ztráty zaměstnání, či jiné faktory.
První pád je ten nejdůležitější a je to zároveň také nejcennější zkušenost, která vás posune o značný kus kupředu. Bohužel
se na ni nedá do detailu připravit, protože život je velmi komplexní a nikdy nevíte, co vám přichystá. Můžete se však alespoň
připravit tak, abyste se naučili padat a krýt jako v bojových sportech a nezlomili si při pádu vaz.
V Čechách je trendem ustrnout hned po prvním škobrtnutí. Ostatně hned po prvním škobrtnutí si také vyslechnete od svých
příbuzných posměšky typu „já jsem ti to říkal“. Proto se na tyto posměšky psychicky připravte, je to první známka toho, že to
můžete daleko dotáhnout.
Rozhodně neustávejte po prvním škobrtnutí nebo krachu. Je to nejlepší čas pro restrukturalizaci, protože pud přežití vám tříbí
smysly a vy se budete soustředit pouze na to důležité.
Představte si, že byste po prvním neúspěšném rande již nikdy žádné neabsolvovali. Úsměvné? Dokonce i po třetím rozvodu
máte chuť risknout nový vztah znovu. Přesně takové odhodlání potřebujete i pro profesní růst, o podnikání ani nemluvě.
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Karel Havlíček1, děkan fakulty ekonomických studií, ve vyprodaném sálu obsazeném podnikateli řekl toto: „Teprve když projdete restrukturalizací a pochopíte, co to znamená, jste pro podnikání použitelní.“
A měl pravdu. Když přijdou za investorem dva podnikatelé s podobným projektem, vybere si investor téměř vždy toho, který
již v minulosti utrpěl ztrátu. Je to totiž zásadní zkušenost, bez níž nevíte, co vás čeká, a nejste schopni v době neúspěchu činit
strategická rozhodnutí.
Takže jestli jste teď ve finanční tísni, nezoufejte. Jste schopni ji zvládnout pomocí postupu popsaného v následujících kapitolách. Rozhodně jste na tom lépe než lidé, kteří ještě finanční tíseň nezažili, protože až je potká, budou šokovaně přihlížet a dělat zmatečná rozhodnutí. Přesně to se dělo na světových trzích v září 2008 a nepochybně se to bude opakovat. Abyste lépe
pochopili, jak důležitý je první pád, uvedeme si to na příkladu podnikatele světoznámého formátu.

1

Karel Havlíček, děkan fakulty ekonomických studií VŠFS a předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků, generální ředitel holdingu SINDAT group. Přednáška na konferenci Leadership, Praha, 2015.
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Pád Roberta T. Kiyosakiho
Všichni asi znáte světový knižní bestseller „Bohatý táta, chudý táta“, jehož autorem je právě Robert T. Kiyosaki2. Pokud znáte
jeho díla a činnost podrobněji, možná znáte i jeho první pád s velkým „P“. Robertova cesta nebyla rozhodně cestou jednoduchou a bez škobrtnutí.
Svůj první velký pád v hodnotě jednoho milionu dolarů velmi dobře popisuje v knize „Dotek Midase“, kterou napsal ve spolupráci s Donaldem Trumpem. Robert si tehdy postupně vypůjčil jeden milion dolarů a investoval do projektu s nylonovými
peněženkami a nylonovými kapsičkami na tkaničky u bot; do projektu, který mu ani plně nepatřil. Přišel tehdy prakticky o vše
a právě jeho síla morálního charakteru ho donutila se na firmu nevykašlat. Prošel se svou firmou těžkým obdobím restrukturalizace a vyšel z ní mnohem silnější, než by se mu kdy snilo.

„Ještě jsem nepotkal úspěšného člověka,
který by nemusel za svůj úspěch bohatě zaplatit.“
Robert T. Kiyosaki
Vzápětí dodává, že pokud vás jeho neúspěch od podnikání odradí, prokázal vám velikou službu. Jsou totiž snazší způsoby,
jak se uživit.

2

Robert T. Kiyosaki, autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta, investor a podnikatel v nemovitostech, jeden z nejvyhledávanějších pedagogů finanční gramotnosti na světě.
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Když se daří
Máte se dobře? Už si nedokážete ani představit, že byste se mohli mít lépe? To vám upřímně a od srdce přeji. V tom případě
udělejte vše pro to, abyste se nahoře udrželi co nejdéle, moudře investujte a tvořte si další pilíř příjmů.
Většina lidí, kteří zbohatnou, o svůj majetek přijde do několika let. Většinou jsou to lidé, kteří peníze zdědí, vyhrají, nebo uspějí
se štěstím třeba na burze. Veškeré své peníze investují do spotřeby nebo do investic, které dělají s nedostatkem informací či
v nevhodnou dobu.
Když se zrovna daří, je zapotřebí zůstat nohama na zemi, neutrácet peníze za hlouposti a investovat s rozvahou; jen tak se
vám podaří vyhnout se dalšímu pádu.

„Kdo je připraven, není ohrožen.“
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Pravidlo 10 000
Jistě jste někdy uvažovali nad tím, proč se někomu daří víc než ostatním. Proč je Jaromír Jágr tak úspěšný, proč dnes někdo
sedí na pozici generálního ředitele, když nemá potřebné vzdělání, nebo jak se proboha mladičký Mark Zuckerberg mohl stát
dvanáctým nejbohatším mužem na planetě? Detailně se tomuto tématu věnoval Malcolm Gladwell3, který výsledky obsáhlých průzkumů sepsal ve svém bestselleru „Mimo řadu“4.
Pravidlo deseti tisíc hodin jsem si nevycucal z prstu; opravdu existuje, a pokud víte, jak s ním pracovat, můžete zažít příjemné
změny ve svém životě. Můžete zjistit, že se máte věnovat úplně jiným věcem, než které děláte teď, nebo si myslíte, že v nich
jste nejlepší. Pro lepší představu uvedu hlavní princip a pár příkladů.
Pravidlo 10 000 hodin říká, že nejúspěšnější se člověk stane v oblasti, kde má zažitých alespoň 10 000 hodin reálných zkušeností. A to pouze za předpokladu, že všichni ostatní mají reálných zkušeností podstatně méně.
Podíváte-li se napříč historií, zjistíte, že je to jen obtížně vyvratitelný fakt. Hudební génius Wolfgang Amadeus Mozart (nar.
1756) složil svou první skladbu v pěti letech. Pravda je, že jeho první díla byla pouze upravená díla jeho otce. Své neznámější

3

Malcolm Gladwell, narozen 1963 v Anglii. Od roku 1996 je kmenovým spisovatelem The New Yorker magazine, v roce 2005
byl zařazen na seznam 100 nejvlivnějších lidí světa, zveřejňovaném každoročně časopisem Time. V Českém překladu vyšly jeho
knihy Mžik, Jak myslet bez přemýšlení, Mimo řadu, O malých příčinách s velkými následky. Z prvních dvou jmenovaných se
staly bestsellery.
4 Mimo řadu, kniha, jež podrobně popisuje příčiny úspěchů superhvězd, matematických géniů i softwarových magnátů. Na základě rozhovorů, průzkumů a statistik odhaluje, že hlavní příčinou úspěchu je historie komunity, příležitost a odkaz. Kniha vyšla
v ČR 2009, nakladatelství Dokořán s.r.o.
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symfonie složil až po dosažení 20 let. V té době již běžně vystupoval a měl za sebou přes deset tisíc odcvičených hodin. Za svůj
život složil více než 620 hudebních děl. Jeho neobyčejný talent byl tedy podpořen desetitisíci hodin tréninku a práce.
Pojďme zpět k českému podnikání a kariéře. John Vanhara5, majitel úspěšné firmy Shipito, zajišťující dovoz zboží z USA do ČR
a investor, opakovaně zakládal firmy. Nakonec ovládl procesy zakládání firem tak dobře, že založil firmu na zakládání firem.
Jeho zkušenosti tak vytvořily zcela novou příležitost.
Ondřej Bartoš6, známý venture kapitalista, řídil řadu vlastních firem. I přesto, že měl milionové obraty, nakonec projekt vždy
skončil. Dle jeho slov: „Nakonec jsem zjistil, že jsem daleko lepší, když do toho kecám ostatním lidem.“ Dnes je z něj úspěšný
venture kapitalista, který prodal investiční podíly desítek firem po celé Evropě. Není to tedy o tom, že někdo má více štěstí
nebo talentu. I když faktor štěstí „být na správném místě ve správný čas“ hraje také významnou roli. Talent je zapotřebí hlavně
proto, aby vás ta dřina 10 000 hodin bavila. Jinak to vzdáte ještě dřív, než budete moci začít.

„Trénink nedělá dokonalost; dokonalý trénink dělá dokonalost.“
Anthony Robbins
Opravdu nemusíte být smutní, protože i vy máte pravděpodobně svou desetitisícovku, kterou jste již zdolali nebo brzy zdoláte,
jen se ji potřebujete naučit využívat.

5 John Vanhara, autor knihy Podnikání v USA. Investor a podnikatel, který prorazil na americkém trhu. Více o něm najdete
na jeho blogu www.podnikanivusa.com.
6 Ondřej Bartoš, od ledna 2009 partner v Credo Ventures a.s., kde spravuje investiční fond rizikového kapitálu. Je známý díky
pořadu české televize Den D. Více informací najdete na http://www.credoventures.com/.
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Ovládněte svou desítku
Pojďme se teď zaměřit přímo na vás a vašich deset tisíc hodin. Nejdůležitější pro váš úspěch je přiznat si, že v tom, co právě
teď děláte, nejste dost dobří. Jedině tak budete mít prostor a motivaci pro zlepšení. Většina podnikatelů a manažerů se mylně domnívá, že v tom, co dělají, jsou nejlepší. Díky tomu se z nich velmi rychle stanou konzervy a v případě prudkého výkyvu
trhu nejsou schopni adekvátně zareagovat. Je jedno, zda jste zaměstnanci, máte rozjeté podnikání nebo se začít podnikat
teprve chystáte. Získávat nové dovednosti v oblasti své desítky je naprosto klíčové pro zvýšení vaší sebehodnoty.
Svou desítku si představte jako průsečík tří kružnic, které obsahují veškeré činnosti z minulosti, současnosti i vše, co se chystáte podnikat v budoucnosti. Je však potřeba se na to podívat z širší perspektivy.
Například mých deset tisíc hodin se ukrývalo úplně někde jinde, než jsem je hledal. Zjištění nejsilnějších stránek mého podnikání mi jasně ukázalo, že jsem na správné cestě. Po sepsání činností z minulosti i současnosti jasně vyplynulo několik těchto
silných stránek.
Ačkoliv jsem byl vždy spíše outsider, který okolí raději pozoroval, než aby se zapojil do akce, z analýzy činností mi vzešlo, že nejlepší budu ve vedení a řízení lidí. Mojí další silnou stránkou je zakládání a vytváření projektů. A skutečně se to ukazuje jako fakt;
čím více se těmto činnostem věnuji, tím lepších a rychlejších výsledků dosahuji. Obě tyto činnosti totiž vyžadují především cvik
a zkušenost, nejsou zdaleka tak o talentu. Kdo by si pomyslel, že kluk, co se styděl oslovit jakoukoliv ženu a dodnes mu nedělá
dobře vystupování na veřejnosti, bude schopen vést kvalitně tým lidí. V podstatě je to velmi logické. První zaměstnance jsem
najal již v devatenácti letech, a i když moje kvalita vedení nebyla na dobré úrovni, již tehdy jsem začal sbírat zkušenosti pro
práci s lidmi a vedením. Navíc jsem od osmnácti let každý den - někdy i sedm dní v týdnu - komunikoval se svými zákazníky,
a to vám umožní nahlédnout velmi hluboko do lidské mysli.
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Vezměte si papír a napište si všechny činnosti, které jste dělali v minulosti již od školy. Z každé činnosti se pokuste vytáhnout
tu, kterou můžete využít v budoucnu nebo jste jí věnovali velké množství času. I když jste se třeba jen potloukali po barech,
možná jste tam hráli stolní fotbal s přáteli na téměř profesionální úrovni, a tedy máte první základy pro práci v týmu. Hráli
jste s kapelou a pořádali koncerty? Pak máte nepochybně první zářezy zkušeností pro organizaci událostí. Vychováváte dítě?
Tak jste získali nadhled a zkušenosti s vedením lidí, jaké má jen málokdo. V minulosti jste dělali daleko více činností, než si uvědomujete. Tyto dovednosti a zkušenosti vždy zužitkujete, když se ocitnete v bezvýchodné situaci, kdy se tříbí smysly a mozek
si sám vzpomene, co může využít pro své přežití. Není ale vůbec k zahození o svých předpokladech úspěchu vědět a umět je
využít, i když vám zrovna nejde o krk. Proto je dobré si udělat ohlédnutí za svým předchozím životem a zkusit zužitkovat všechny dovednosti, které jste nasbírali.
Stejně postupujte u své současnosti a vypište, jaké činnosti využíváte každý den. Zkuste si je vždy napsat tak, abyste je mohli
implantovat do svého podnikání nebo ke kariérnímu růstu. To, že jste hráli závodně volejbal, vám příliš nepomůže. Fakt, že jste
byli kapitán/ka mužstva, však situaci podstatně mění. U budoucnosti je důležité, co chcete dělat a je nutné tam najít činnosti,
jimž se věnujete i dnes. Průsečík činností, které obsahuje minulost, současnost a budoucnost, vám dá nové podněty a třeba
vytvoří zcela nové příležitosti.

Živý přenos zdarma

Sdílet

Konec trablům!

17

Restrukturalizace

Video
3 Bonusová
trénink zdarma
videa

Sdílet

Konec trablům!

18

Úvod do restrukturalizace
Moc rád bych vám řekl, že stačí dělat to, co jste dělali doposud, dělat to deset tisíc hodin… a máte vyhráno. Nemáte - a byl
bych nerad, kdybyste nabyli dojmu, že tomu tak je. Pokud chcete v životě zažít ještě něco víc než doposud, dělat práci, která
vás bude více bavit, zajistit svým dětem lepší domov nebo prostě jen více cestovat, pravděpodobně potřebujete restrukturalizaci. V případě, že teď již jste maximálně spokojení, není tato část knihy pro vás. Ta je pro lidi, kteří chtějí změnit nejen svůj
život, ale i svět kolem sebe.
Důvodem, proč lidé a firmy neprojdou restrukturalizací, nebo ji udělají neúplně, je fakt, že je to ta nejobtížnější etapa života,
vyžadující maximální soustředěnost a úsilí. Většina se proto radši spokojí s průměrem a argument pro svůj počin, ten si vždy
najdou. Ještě horší případ je - a ten vidím opravdu často -, když podnikatel žije v domnění, že stačí dělat pořád dokola to
stejné, dělat to dobře a lidé si o tom řeknou. To se nikdy nestane.

„Budete-li opakovat stále stejné věci, dostanete vždy stejné výsledky.“
Podíváte-li se na úspěšné firmy, jako Google, Facebook, Tesla, Apple, ty nedělají stále stejné, dobré věci. Dělají stále nové věci,
a to je rozdíl! Odvažují se dávat obrovské investice do nových technologií, nových projektů, nového designu a riskují, že jejich
novou práci zákazníci odmítnou. Proč to dělají? Je to prosté; ten, kdo má nejvíc zkušeností, vyhraje jen v případě, že bude
s novým produktem mezi prvními. Čekání se v dnešním světě tvrdě nevyplácí.
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Tyto firmy však mají obrovskou výhodu. Mají již restrukturalizaci, často násilnou, provedenou opakovaně, za sebou. Teprve
když máte srovnaný osobní život, máte dokonale zpracované procesy ve firmě, zvládnuté cash flow (i domácí) a vaše produktivita se dostane za bod zvratu (v osobním rozvoji nazývaném bod zlomu), můžete začít investovat obrovské množství peněz
i energie do inovací. A o tom je právě restrukturalizace.
Pokud si například v osobním životě přejete procestovat celý svět, také nejdříve musíte vyřešit procesní věci ohledně vašeho
pojištění, víz, zajistit, kdo vám bude krmit kočku a zalévat květiny, zajistit si dostatek hotovosti… a teprve pak můžete vyrazit
poznávat nové věci a zažít dobrodružství. Pojďme se na to dobrodružství připravit.
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Finanční past
Jedním z hlavních motivů pro napsání této publikace je fakt, že se stále více lidí dostává do finanční pasti, a to příčinou neznalosti (finanční negramotnosti) nebo nepřipravenosti na náhlé změny, jako je například ztráta zaměstnání. Jen v České
republice má půjčku k březnu 2015 podle ČTK tři miliony sto tisíc lidí. Je to více než čtvrtina celé populace, včetně batolat a lidí
v důchodovém věku. Prakticky je to téměř každá domácnost. Podle nejnovějších údajů je nezvládá splácet dvě stě padesát
tisíc z nich. Další přibližně jeden milion obyvatel žije na hranici bídy. Jsou to alarmující čísla, přesto nikdo nezvoní na poplach
a obor finanční gramotnosti se na základních školách stále nevyučuje. Kvůli dostupnosti finančních půjček do pár minut
na cokoliv je riziko finanční pasti pro mnoho lidí ještě větší.
Moc rád bych vám zde napsal, že já nikdy neselhal a celou dobu se mi daří, ale není tomu tak. Zažil jsem několik pádů, ten
poslední před třemi lety, když jsem začal podnikat v online prostředí. Před třemi lety jsem si půjčil na úplně nový projekt, pro
který jsem neměl dostatečné znalosti, zkušenosti a ještě horší bylo, že jsem si pro start vybral naprosto nekompetentního
společníka, ze kterého se později vyklubal až kriminálník. Nakupoval zboží na cizí IČ za velkoobchodní ceny a prodával koncovým odběratelům. Ale byla to cenná zkušenost, která mě donutila začít dělat věci jinak, začít se věnovat e-mail marketingu,
sociálním sítím a - co je důležitější - prošel jsem restrukturalizací, díky níž teď naše projekty a tým velice rychle rostou a brzy
si zřejmě sáhneme na první větší investici.
Nelze říci, že do finanční pasti se dostanete kvůli půjčce. Spíše je to průvodní jev, kdy se kvůli finanční pasti, ve které jste, zadlužíte. Typickým příkladem může být takzvaná půjčka před výplatou, která je potvrzením, že se právě teď ve finanční pasti
nalézáte. Je potřeba se podívat, jak by vám restrukturalizace mohla prospět, než si zažádáte o další půjčku.
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Jak pracovat s půjčkou
Půjčování peněz je super. Myslím to doopravdy. Na světě je mnohem více vytvořeného kapitálu, než kolik jsme schopni spotřebovat. Tento nahromaděný kapitál pak slouží jako investice do projektů, které mají tvořit další kapitál. Svým způsobem se
každý den tisknou nové peníze a vytvářejí nové statky. Proto je půjčka nejčastější možností, po které sáhnou úspěšné firmy.
Ano, skutečně. Pokud chce někdo postavit nový mrakodrap, provozovat síť vlakové dopravy nebo postavit novou elektrárnu,
nepoužije své peníze, ale půjčí si je. Jenom hlupák by používal pouze svůj kapitál. Na toto téma koluje jeden vtip:

„Pokud si půjčíš od banky sto tisíc, je to tvůj problém.
Pokud si půjčíš od banky sto milionů, je to problém banky.“
Daleko důležitější než to, zda nebo na co si půjčíte, je, kdy si peníze půjčíte. I když předchozí dva body jsou také velice důležité.
Lidé si nejčastěji půjčují v období nedostatku. Přitom z logiky věci by to mělo být přesně naopak a měli byste si půjčovat v období dostatku, kdy máte rezervy a navíc jsou zpravidla stabilnější úrokové sazby než v období krize. Samozřejmě platí, že byste
si měli půjčovat jen výjimečně a dovolená nebo plochý televizor není zrovna dobrá investice pro využití „drahých“ půjčených
peněz.
V momentě, kdy si půjčujete, měli byste vždy mít připraven plán B. Co se stane, pokud nebudete moci, byť jen dočasně, splácet.
Pokud je pro vás i ta horší situace únosná a máte připraven záložní plán, je možné si půjčit. Pořídíte-li si například nemovitost
na hypotéku a budete ručit pouze zakoupenou nemovitostí, jsou rizika únosná. Smlouva by měla být nastavena tak, abyste
v případě, že nebudete moct splácet, přišli pouze o nemovitost a zaplacenou částku. Zní to sice drasticky, ale ve skutečnosti
je to podobné, jako kdybyste mezitím celou dobu bydleli v pronajatém domě.
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Tento přístup lze zvolit u nemovitosti nebo vozidla, ne tak dobře u dovolené nebo plné ledničky jídla. Půjčujte si proto jen
na věci, které patří do aktiv nebo pasiv, nikoliv na spotřebu. Nejvíce lidí si půjčuje před Vánoci. Nechci být nezdvořilý, ale možná je lepší vrátit se v takovém případě raději k pletení svetrů a ponožek.
Období, kdy si půjčíte, je také důležité proto, že lidé si často půjčují a o půjčce přemýšlí jako o řešení, nikoliv jako o prostředku
k dosažení řešení. V praxi to vede k tomu, že když špatně hospodaříte, vezmete si půjčku a máte vyřešeno. Firmě se nedaří?
No, tak si půjčíme… Nemám práci? No, tak si půjčím, než ji najdu. Faktem je, že pokud si půjčíte před tím, než zjistíte a opravíte
příčinu nedostatku hotovosti, bude to podobné, jako když budete lít vodu do hodně děravého cedníku. Nějaká voda tam sice
chvilku bude, ale vždy rychle zmizí. Restrukturalizace tedy musí přijít před půjčením peněz. Pokud již půjčku máte, je pro vás
určena další kapitola.
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1. krok - Uvolněte se, prosím
Chcete-li se konečně uvolnit a začít žít podle svých představ, je potřeba ze sebe setřást vše, co nepotřebujete, nebo vás dokonce tíží. Co pro úspěšný restart kariéry potřebujete?
`` Potřebujete uvolnit energii, kterou vám ubírají nepodstatné činnosti.
`` Potřebujete získat více volného času, abyste se mohli více věnovat rozvoji, růstu nebo kariéře.
`` Potřebujete peníze jako mocný akcelerátor veškerých činností v dnešním světě.
Je jedno, zda podnikáte, nebo chcete jen uspět ve své práci, či dosáhnout čehokoliv jiného. Pravidla pro krizové řízení a restrukturalizaci můžete použít v jakékoliv situaci, protože vám umožní rychle se rozhodnout, co je důležité a co nikoliv.
I když nadpis „uvolněte se, prosím“ zní hezky, zřejmě se vám praxe vůbec nebude líbit. Začněme s tím nejsnazším, s uvolněním
cash flow. A zapomeňte u toho na veškeré citové vazby k vybudovanému majetku. Protože jestli se vám na konci měsíce svírají
půlky, zda budete mít na nájem, mzdy zaměstnanců nebo na dětský tábor pro syna, něco není v pořádku. A pokud budete
ve stresu, budete jednat zbrkle a neefektivně.
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Takové malé firemní uvolnění
Situace může být dokonce mnohem horší. Pokud podnikáte, může se například stát, že se dostanete do druhotné platební
neschopnosti. Je to častější, než si myslíte. Chvilku to můžete ustát, ale v momentě, kdy se informace o vašich problémech
roznesou, máte jen pár týdnů nebo dokonce dní, než vaše firma ztratí důvěru trhu, a to už si na vás budou brousit zuby dravé
ryby všeho druhu, aby vás ohlodaly na kost. To se nesmí stát.
Firma tedy musí okamžitě uvolnit cash flow - a domácnost funguje velmi podobně, jen tam většinou není tak nehorázný tlak
na čas. Na nic nečekejte a prodejte nebo pronajměte vše, co se ve firmě nepotřebuje – není nezbytně nutné pro vaše podnikání. Děkan fakulty ekonomických studií VŠFS Karel Havlíček při setkání Leadershipu tento postup ukazoval na příkladu
tovární haly, kterou používáte pro podnikání.
Má vaše firma halu za deset milionů, ale neustálý nedostatek hotovosti? V momentě, kdy vám vážně hrozí krach, okamžitě ji
prodejte, a to klidně pod cenou. V době, kdy se ocitáte na tenkém ledě, nikomu nevěřte, protože každý vás rád potopí a vaši
firmu koupí za zlomek tržní ceny. Pokud vám někdo nabídne 6 milionů do týdne a druhý člověk 4 miliony ještě dnes, prodejte
halu dnes, protože ten, kdo vám nabídl 6 milionů, vás za onen zmiňovaný týden oškube a dá vám jenom tři miliony, neboť v té
době již nemusíte mít žádnou důvěru trhu.
Vtipné je, co se stane potom. Podnikatel, který halu odkoupil, vám ji rád okamžitě dá do zpětného pronájmu, protože proč by
měl shánět nákladně nového nájemce, když už jednoho má. :-) Po pár letech, až se nebude dařit jemu, odkoupíte si halu zase
zpět. Tak takhle to funguje!
Stejně postupujte u vozového parku. Určitě nemusíte mít ve firmě 20 kamionů. Na co vám budou, když firma půjde do krachu?
Nechte si jen ten nejnutnější vozový park a zbytek rozvozu vyřešte přes spediční firmu. Pokud si vyjednáte dumpingové ceny,
stejně to bude pravděpodobně levnější než správa vlastního vozového parku.
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Možná vám to nikdo neřekl, ale opravdu nepotřebujete asistentku. Dokonce nepotřebujete ani 4 asistentky na oddělení; bude
stačit jedna. Vaši obchodní zástupci nemusí mít všichni automaticky firemní notebook, telefon a automobil k osobnímu užívání. To jste nevěděli? Nesmějte se, vážně to takhle ve firmách vypadá.
No, a pak jim sáhněte na peníze. Ouu. Možná se vám vybaví situace zaměstnanců leteckých společností během ekonomické
krize v roce 2008. Zaměstnanci tehdy měli na výběr buď si nechat drasticky snížit plat a být doma, odejít s odstupným, nebo
chodit do práce zdarma s tím, že plat dostanou možná někdy za pár měsíců. Protože se jim správně vysvětlila situace, byla
část zaměstnanců a pilotů skutečně ochotna chodit do práce zadarmo.
Podobný postup byl nucen zvolit Tomáš Baťa v roce 1919. Vzhledem k tomu, že se v poválečných letech koupěschopnost obyvatelstva snížila na minimum a došlo ke ztrátě válečných dodávek, udělal Baťa drastické kroky, které jeho firmu o pár let později dostaly na vrchol. A co je důležitější, díky němu došlo k bodu zvratu v Československu a k oživení ekonomiky. Jak to největší
zaměstnavatel tehdy udělal? Naprosto stejně jako jsem vám teď řekl. Napřed snížil několikrát ceny obuvi a zboží, ve výsledku
až o 50 %. Zaměstnancům proškrtal mzdy o 40 % a oni souhlasili. Samozřejmě jim to kompenzoval jinak, ovšem hlavní bylo, že
firma měla k dispozici hotovost a výroba se mohla znovu rozběhnout. Navíc kvůli bezkonkurenčním „Baťovým“ cenám byla
jeho konkurence na pokraji bankrotu, a on ji mohl vesele skupovat z uvolněné hotovosti.
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Pojďme do vaší domácnosti
Ukázali jsme si, jak má vypadat uvolnění hotovosti ve firmě. Vaše domácnost, ač se to nezdá, funguje na stejném principu.
Máte dvě auta i přesto, že jedním jezdíte jen jednou týdně? Spočítejte si náklady na pojištění, benzín, servis, versus kolik byste
zaplatili za tu jednu týdenní cestu taxíkem - a uvidíte, že vás to vyjde snad ještě levněji. Možná byste mohli těch 5 kilometrů
zkusit jezdit do práce na kole, nebo dokonce jezdit autobusem? Pokud byste náhodou nutně potřebovali dvě auta, určitě vám
auto půjčí tchyně.
Emoce a ego nechte v předsíni. Potřebujete to vzít od podlahy a doma pořádně uklidit. Nepoužívaný zaprášený PlayStation,
plazmový televizor v ložnici, na který se díváte jednou týdně, nebo čtyři lyžařské sady a čtyři sady kol, které využijete jednou
ročně na výlet. To vše je nepotřebné a můžete prodat, protože si to pravděpodobně můžete za pár korun půjčit, až to budete
potřebovat. A televizor v ložnici, ten opravdu v době notebooků nepotřebujete.
Pozor, ať to nepřeženete. Jestli už sedíte u Aukra7 čtyři hodiny denně a prodáváte tričko, ze kterého vyrostla vaše dcera, asi
jste to přepískli a čas investovaný do prodeje tohoto trička, jeho zabalení a odeslání má nepoměrně vyšší hodnotu.
A co emoce? Ty jsou v této fázi na obtíž. Inu, pokud jste ve vážné finanční krizi a chcete se odrazit ode dna, zřejmě budete
muset prodat i ty starožitné natahovací hodinky po dědečkovi. Jen si dejte do smlouvy, že máte na určité období předkupní
právo ke zpětnému odkupu.
A jestli vám chybí peníze a kouříte, no, tak to si vážně nafackujte, protože to za vás nikdo jiný neudělá. Pokud prokouříte měsíčně tisíc korun, je to možná právě těch dvanáct tisíc korun, co si půjčujete na vánoční dárky či dovolenou.

7 Aukro.cz je jeden z nejznámějších aukčních portálů v ČR pro prodej nového i použitého zboží.
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Vážně vás nechci nijak štvát, ale můžu vám slíbit, že když jednou tímto procesem projdete, budete o hodně bohatší a trvale
zlepšíte své cash flow. V momentě, kdy se člověk zbaví všeho nepotřebného, zjistí, že je trapné si to všechno pořizovat znovu.
Pokud prodáte PlayStation, který nepoužíváte, věřte, že si ho opravdu na Vánoce nebudete chtít koupit znovu. Zbavíte-li se
jednou auta, neznamená to, že si již nikdy žádné auto nekoupíte, ale po téhle detoxikační kůře budete přemýšlet, zda je opravdu nutné brát si leasing na auto za milion. Chcete-li se odrazit ode dna, potřebujete odhodit všechna závaží, která vás ke dnu
stahují. Nyní pojďme s uvolňováním pokročit na novou úroveň.
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Uvolněte čas a energii
Jakmile jste uvolnili hotovost, můžete si oddychnout. Vlastně se spíše pořádně nadechnout. Hlavní důvod, proč si přečíst tuhle
knihu, je, abyste se vyhnuli trablům. To se vám nepodaří, pokud se teď zarazíte. Chce to opravdu velkou dávku odhodlání, abyste dotáhli restrukturalizaci do konce. Proto se to nepodaří většině lidí, kteří nejsou dohnáni až na okraj propasti. Pak se totiž
rozhodování značně zjednodušuje a pro kompromisy není místo. Hotovost je důležitá, ale ještě důležitější je, jak s ní naložíte.
Tu hotovost jste si nevytvořili, abyste se na ni pouze dívali nebo ji dali do prasátka. Je potřeba si ujasnit, co nám bere nejvíce
energie a času. Řekněte si na rovinu: kdybyste měli neomezeně peněz, byla by vaše současná práce to, co chcete dělat? Pokud jste si odpověděli záporně, tak je čas začít připravovat novou etapu vašeho života.

„Lidé tráví nejvíce času v práci,
která je nenaplňuje,
aby si kupovali věci,
které nepotřebují.“
Jakmile máte trochu volných prostředků, uvolněte si pár hodin týdně na prorůstová opatření. Podnikatelé dělají často tu
chybu, že mají potřebu vše řídit sami a kontrolovat každou maličkost. Pak jim ovšem nezbývá žádný čas na důležité věci a nakonec to dopracují až na pokraj bankrotu či k srdečnímu selhání.

Živý přenos zdarma

Sdílet

Konec trablům!

29

Již jsme si řekli, jak uvolnit cash flow na příkladu zmenšení vozového parku. Úplně stejně to bude fungovat i v případě získávání volného času. Představte si, že když zmenšíte vozový park, nebudete muset řešit mzdy několika zaměstnanců, servis vozů
ani komunikaci se mzdovou účetní. Ušetříte tedy čas i energii a budete mít štíhlou a pružnou firmu. Samozřejmě zase tým
časem rozšíříte a možná obnovíte vozový park, ale o tom ještě později.
Úplně stejný postup můžete zvolit pro marketingové činnosti, úklid kanceláří a mnoho dalších, které teď řešíte, ale zabírají
vám příliš mnoho času a energie. Naučte se být pružní a věci, které teď vykonáváte a nejsou klíčové, jednoduše outsourcujte.
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Chytrá domácnost
Říkáte si, že omezit vozový park je dobrá věc, ale co doma, kde trávíte polovinu dne úklidem, praním prádla a vařením?
V dnešní době opět rostou jako houby po dešti drobné služby do domácností. Spočítejte si, kolik vyděláte za hodinu efektivní
práce. Kolik vás bude stát paní na úklid, která bude dvě hodiny týdně uklízet u vás doma? Pokud je paní na úklid levnější než
váš příjem, není o čem přemýšlet. Ale i když vás vyjde třeba dočasně trochu dráž, využijte ji a zaplaťte ji z uvolněné hotovosti. Ušetříte tím 8 hodin týdně, které věnujte činnosti, jež vám navýší příjem. Může to být vzdělávání, rekvalifikační kurz nebo
příprava nového produktu.
Žijte v chytré domácnosti. Víte, že nemusíte jezdit nakupovat? Pokud žijete v Praze, existuje řada služeb, které vám dovezou
domů vše - od rohlíků až po aviváž. Do ostatních měst tento trend rychle proniká. Opět ušetříte několik hodin týdně, které
můžete věnovat důležitějším věcem. Čerstvé ovoce, zeleninu a maso vám dovezou například fresbedynky.cz. Kompletní sortiment rozváží rohlik.cz a Tesco. Mnoho menších firem dělá rozvozy na určitý sortiment.
Počítejte se mnou. Jen na úklidu a nakupování můžete ušetřit až 3 pracovní dny měsíčně. Za rok tak ušetříte celý jeden měsíc
práce, a to už stojí za zvážení, nemyslíte? Za měsíc práce jste schopni vytvořit a spustit velmi pěkné webové stránky, napsat
knihu nebo vytvořit produkt, který nabídnete na trhu. Jeden měsíc vzdělávání vám také zajistí mnohem lepší výsledky v zaměstnání, což znamená vyšší příjem, zajímavější práci a benefity, které z toho vyplývají.
Popřemýšlejte také o tom, jaké činnosti v práci byste mohli teď hned delegovat na někoho jiného. Pokud vám něco nejde tak
rychle jako kolegovi, prostě se s ním dohodněte nebo ho poproste, aby vám pomohl. Osobně bych mu to radši slušně nařídil,
to zpravidla zabere nejlépe.
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Určitě už vás napadají miliony věcí, které můžete předat někomu jinému. Účinná metoda je vzít tužku, papír a vše si vypsat.
Potom vyberte činnosti, které opravdu dělat nechcete, nebo vám zabírají příliš mnoho času, a ty zneškodněte jako první.
Asi nejprodávanější dílo na toto téma zpracoval Timothy Ferriss8. Jeho kniha „Čtyřhodinový pracovní týden“ se stala světovým bestsellerem a určitě je k tomu důvod. Timothy vás provede proměnou, díky níž se můžete dostat do extrémních časových úspor. V rozšířeném vydání knihy „Čtyřhodinový pracovní týden“9 najdete příběhy lidí, kteří díky této knize skutečně
pracují pouze 4 hodiny týdně a cestují po celém světě.

8 Timothy Ferriss (1977), původem z USA, kde absolvoval neurovědy a východoasijská studia. Do napsání své knihy byl neznámým podnikatelem. Po vydání knihy Čtyřhodinový pracovní týden byl katapultován mezi americké celebrity. Nyní působí jako
investor a má podíl např. v Twitteru či Posterous.
9 Čtyřhodinový pracovní týden, kniha oceněná prvním místem v žebříčku listů New York Times, Wall Street Journal i BusinessWeek. V Čechách rozšířenou verzi vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing (2010).
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2. krok - Nebojte se se/říznout
Víte, že na světě jsou samí kazisvěti? Ano, je to tak. Pokud jste se rozhodli něco se svým podnikáním a domácností udělat,
právě teď nastala doba, kdy je dobré se připravit na situaci, která bude následovat. Budete se muset odvážit říznout a rázně
zakročit proti všem kazisvětům vaší životní restrukturalizace.
Píše se leden roku 2015 a řecký lid si volí novou vládu. Do čela se staví Alexis Tsipras, první premiér, kterého si lid zvolil proto,
aby se z něj stal král Kazisvět. V květnu roku 2010 se Řecko oficiálně dostalo až na pokraj bankrotu a situaci tehdy zachránila Evropská unie a MMF, když byla Řecku půjčena další neuvěřitelná částka 110 miliard eur (více než dva roční rozpočty ČR).
Peníze dostala vláda výměnou za škrty ve výdajích, změnu v hospodaření a celkovou reformu země. Životní etapa restrukturalizace Řecka právě započala.
Zájem lidu zastavit restrukturalizaci Řecka byl a bude obrovský, protože jim vláda nedává dostatek informací a přes deset
let falšovala statistiky o hospodaření státu. Jejich důvěra v práci vlády tedy není velká a nemůžeme se divit, že lid zastavil
restrukturalizaci ještě před dokončením prvního kroku - volbou vedení, které vládou Alexise Tsiprase zastavilo první krok
restrukturalizace, protože snižovat mzdy a prodávat „nepotřebný“ majetek Řecka je přeci nelidské. No, a na ten druhý krok,
na ten se prostě nikdy nedostane.
Ačkoliv je problém řeckého dluhu mnohem rozsáhlejší, princip restrukturalizace je totožný, jako kdybyste chtěli nastartovat
své podnikání nebo oživit ekonomiku domácnosti. Pojďme se proto podívat na to, co se při restrukturalizaci stane, a jak to
díky druhému kroku překonat.
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Máámí, to prostě nejde
Řecký lid pláče a Alexis jedná s věřiteli o prodloužení záchranného balíčku s vědomím, že restrukturalizace státu je momentálně de facto na mrtvém bodě. Voliči Řecka si totiž své nynější zástupce zvolili proto, aby se pokusili zabránit reformování
a restrukturalizaci státu. Taková jednání se zvolenými zástupci pak mohou vypadat třeba takto:
„To prostě nejde!“ ozve se na jednání. „Podívejte se, snížili jsme si platy, prodali svoje auta, vyhodil jsem své dva nejlepší náměstky a víc už prostě není kde brát. Opravdu to byli mí dva nejlepší náměstci… Vždyť já teď musím spravovat celý resort sám,
víte, kolik je to práce?“
Ministři zemí EU se na sebe tázavě podívají, pokývají hlavou a nenápadně naťuknou ožehavé téma: „A jak jste pokročili s privatizací přístavu Pireus?“10
Vzápětí si vyslechnou celou řadu důvodů, proč je tak těžké prodat přístav. „Už jste někdy zkoušeli prodat přístav? A navíc se
v tom přístavu narodil můj pradědeček a babička tam počala tátu v jejich rybářské loďce, takže to beru velmi osobně. Určitě
chápete mou ztrátu…“
Po šestihodinovém jednání se věřitelé konečně domluví se zástupci Řecka na jediném bodu. Domluvili si termín příštího setkání…

10

Pireus je přístav, který se rozhodla řecká vláda privatizovat. V současnosti pokus o privatizaci oficiálně pokračuje i přes předvolební slib vládnoucí strany; Syriza tehdy slíbila zastavení privatizace klíčových staveb řecké země včetně tohoto přístavu.
Další vývoj bude jistě zajímavé sledovat.
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Zní vám to jako přitažené za vlasy? Pak je vidět, že jste ještě žádnou restrukturalizaci nemuseli podstoupit. Některé výmluvy
manažerů vaší firmy, proč nelze snížit náklady, budou podobně úsměvné.
Přesuňme se teď na chvilku zpět do vaší domácnosti. Na tom, že váš pokus změnit k lepšímu fungování firmy nebo státu někdo sabotuje, na tom není nic divného. Lze to pochopit. Je ale potřeba připravit se na situaci, kdy změny v domácnosti bude
vetovat váš partner nebo další rodinní příslušníci. Je potřeba jim při jakémkoliv sebemenším náznaku revolty dát jasně najevo,
co se stane, když změny neuděláte.
Uslyšíte: „Máámí, to přece nejde! Všichni ze třídy mají iPhone, přeci fakt nemůžu jít do školy s tím starým Samsungem.“ Nebo
ještě hůře: „Ten PlayStation jsem dostal k Vánocům, toho mi prostě nevezmeš, nebo uteču z domu!“ (Přesto, že přístroj už dva
roky leží bez povšimnutí u televize.) Připravte se zakročit a ukažte, kdo tady velí.
„Jasně, nech si PlayStation, ale nepojedeš na tábor.“ „Jasně, zlatíčko, koupím ti iPhone, ale nepojedeme na dovolenou.“
„A víte co? Ten internet doma vlastně nepotř…“ „NÉÉÉ, jenom nám proboha neber internet.“ A je vyhráno. :-)
Pokud děláte takovéto změny jako přípravu na změnu a růst, připravte se, že dělat změny bude těžší, než když jste skutečně
na pokraji osobního bankrotu.
Samozřejmě je důležité nejdříve mluvit a vysvětlovat, ale vše má své limity a bez rázného zásahu může zůstat jen u prázdných
slov a slibů.
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Cukr a bič
Nezapomeňte při své práci na fenomenální pojem „cukr a bič“. Na světě jsou dva typy motivace. Motivace odměnou a motivace strachem. Věřte, že většina světové populace je nastavena na motivaci strachem. Proto je také tolik zaměstnanců, co se
bojí změnit nevyhovující zaměstnání. Proto všichni odevzdávají práci až na deadline pod hrozbou sankcí. Tito lidé jsou mistři
ve vymýšlení, proč něco nejde, nebo co všechno se může pokazit. Připravte se na to a mějte připraveny pádné argumenty.
I kdyby to měla být rána palicí, bičem, nebo vyhazov.
Oproti tomu lidé motivovaní odměnou jsou pro spolupráci na restrukturalizaci naprosto báječní. Stačí jim silná vize a průběžná malá odměna. Stačí jim občas dát bonbón, pochválit a ukázat jim pokroky na společné práci. V mém týmu zůstali po restrukturalizaci tito lidé ve většině. Je to logické. Přesto spolupracuji i s lidmi motivovanými strachem. Jak píši, je to většina
populace.
Připravte se na to.
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3. krok - Začněte do toho šlapat
Pokud svou proměnu dostanete až ke třetímu kroku, můžete si začít zpívat. Ve třetím kroku se totiž láme chleba. Buď se začne
vaše ekonomická situace zlepšovat, nebo jste se ještě nedostali k třetímu kroku. Pokud teď máte, stejně jako téměř třetina
obyvatel, dluhy (což je prakticky každá domácnost), je možné, že se jich po absolvování třetího kroku zbavíte jednou provždy.
Tento krok se nazývá často bod zlomu. Z ekonomického hlediska jde o bod zvratu11 a následné celkové oživení, nastartování
produkce a ekonomiky - a je zcela jedno, zda jde o firmu či vaši domácnost.
Má to jeden háček. K tomu, abyste nastartovali svou domácí ekonomiku nebo růst firmy, je potřeba mít vyšší příjmy než výdaje. Pokud jste absolvovali první dva kroky, zřejmě již v této situaci jste, ale rozhodně nelze usnout na vavřínech. Uvolnili jste
hotovost, která vám ležela v nepotřebných pasivech. Snížili jste náklady o 10, 20, 30 i více procent a nyní zbývá jen ta poslední
maličkost, totiž navyšovat příjmy.

11

Bod zvratu (anglicky break even point) je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům. Zdroj: http://www.wikipedia.org
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Vlastní zdroje příjmů
Největší nepřítel podnikatelů je jejich vlastní úhel pohledu. Věřte, že úspěšní podnikatelé se liší právě úhlem pohledu. Nazírají
na veškeré své počínání s nadhledem. Vědí, kde jsou další možnosti, vidí příležitosti v širších souvislostech a dokážou to patřičně využít. Stejný postup využijte v rodině a nastavte pravidla tak, aby byl každý člen rodiny přínosem. V dnešní době internetu
to je celkem snadná záležitost.
Baví vašeho manžela fotografování a investuje do svého koníčku čas i peníze? Přesvědčte ho, ať začne naplno studovat, jak
fungují fotobanky, a ať tam nahraje všechny své nejlepší fotografie.
Tráví vaše náctileté děti čas blogováním, tvorbou animací nebo nahráváním videí? A víte, že je možné si touto činností vydělat
desítky tisíc měsíčně? Podporujte je v tom!
Dokonce i sociální sítě - třeba Facebook - jsou dnes doslova svatým grálem příležitostí, na kterých se dají vydělat peníze.
Nastavte si doma takové pravidlo, že každý dospělák zvedne svůj příjem o 10 % (i kdyby měl mít vedlejší úvazek na pár hodin).
Každý teenager přispěje brigádou do svého rozpočtu 1 000 Kč měsíčně. Mladší děti si z vás vezmou příklad. Berte to jako dočasné řešení, protože ono skutečně dočasné je. Našetřené peníze, které jste uvolnili, brzy využijete na rozjetí vlastního podnikání, nebo podporu vašich koníčků, které jste právě teď začali monetizovat. Postupně se váš příjem bude zvyšovat.
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Bod zvratu ve firmě
Trochu odlišná je situace ve firmách, leč některé principy jsou stejné. Takovým nejjednodušším způsobem, jak začít zvyšovat
příjmy, je přesunout část zodpovědnosti za výkonnost na jednotlivá oddělení. Ať každé oddělení zvedne zisk o 5 %. Takovým
zvednutím příjmu může být i snížení manka a odpisů, které většinou stejně vznikají z nedbalosti zaměstnanců. Dejte lidem
v týmu na srozuměnou, že jsou spoluzodpovědní za celkový výsledek hospodaření a nesou podíl na ztrátě.
K dokonalosti tento princip dovedl Tomáš Baťa ve svých závodech. Jeho závody se vlastně skládaly z desítek a stovek jednotlivých účetních jednotek, které si mezi sebou předávaly výrobky v jednotlivých stádiích výroby a účetně si je mezi sebou
„přeprodávaly“. Každá výrobní linka tak spravovala své účetnictví a každý týden věděla, zda je ve ztrátě nebo v zisku. Mělo
to naprosto famózní dopad na celkovou výkonnost firmy. Jednak si každá výrobní linka mohla kvalitně a rychle odvedenou
prací zvýšit příjem. Za druhé se snížila zmetkovost a reklamace zboží od zákazníků, protože si jednotlivé linky zboží vždy samy
překontrolovaly, aby zákazníci nedostali zmetkové zboží, které by pak nemuselo převzít oddělení po nich, a tak by se dostaly
do ztráty.
Další pozitivní vliv byl ve spotřebě materiálu, v produkci menšího množství odpadu (dělníci využili i menší kusy kůže) a také se
uspořilo na vedení účetnictví, protože si každá výrobní linka vedla jednoduché účetnictví, které se pak jen centrálně zaevidovalo.
U Baťových závodů ještě zůstaneme. Tím, že Tomáš Baťa dával zodpovědnost za výsledky ostatním lidem, odstartoval revoluci v obuvnictví. Výroba bot nebyla před Baťovou érou příliš kreativní obor. Boty se vyráběly zpravidla z jednoho kusu kůže
a v jedné barvě.

Živý přenos zdarma

Sdílet

Konec trablům!

39

Baťovi lidé ale nechtěli doplácet za velké množství odpadu, které vznikalo při tomto typu výroby. Začaly vznikat nové boty,
ušité z různých druhů kůže a také v odlišných barevných provedeních. Díky tomu se snížila produkce odpadu na minimum,
protože se nyní šilo z menších kusů kůže. Bota teď mohla vzniknout doslova ze zbytků a odřezků a díky modernímu vzhledu se
prodala za ještě více peněz. Nová éra Baťových závodů započala12.

12

Kdo byste chtěl toto téma studovat podrobněji, doporučuji výborně napsanou knihu Baťa švec, který dobyl světa. Autor Erdély Evžen (1932).
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Podnikatelé a vedlejší zdroje příjmů
Řada knih a moudrých mudrců vám bude tvrdit, že se máte soustředit pouze na jednu oblast vašeho byznysu a v tom se prosadit. Mají pravdu, že je to snazší a rychlejší řešení. Být odborníkem je prostě „in“. V běhu na dlouhou trať však s touto strategií
pravděpodobně prohrajete.
Další potíž je, že pokud se chcete stát dominantním hráčem na trhu v určitém segmentu, chvilku trvá, než se prosadíte. Obzvlášť pokud potřebujete firmu zotavit nebo udržet nad bodem zvratu, je dobré využít jakýkoliv zdroj příjmů, i kdyby to znamenalo jen pár tisíc měsíčně do pokladničky.
V roce 2008 vypukla finanční krize a jejím hlavním důvodem bylo prasknutí bubliny na americkém realitním trhu nemovitostí.
Největšího obchodníka světa s realitami by to nejspíš položilo. Kdyby ovšem…
Kdyby ovšem nebyla největším světovým obchodníkem s realitami světoznámě proslulá firma McDonald’s Corporation. Přestože utrpěla slušné ztráty, díky své rozsáhlé síti s rychlým občerstvením přečkala kritické období prakticky bez větší úhony.
V roce 2015 má úplně stejná firma opačný problém. Nedávno oznámila, že uzavře až 700 poboček rychlého občerstvení, protože se dlouhodobě potýká se ziskovostí její sítě. Co naplat, teď zase frčí zdravý životní styl, je třeba vyčkat na lepší časy. Kdyby
to nebyl McDonald’s, znamenalo by to pravděpodobně konec podnikání. Jenže jejich příjmy plynou i z nemovitostí, které teď
opět získaly na hodnotě, a tak tento tlak trhu zřejmě „Mekáč“ ustojí.
Pojďme si ukázat i dva příklady na našem trhu, ať se máte čeho chytit. Prvním příkladem může být třeba typická česká hospoda. Myslíte si, že nutně vydělává jen na prodeji pokrmů a lahodného piva? Není to pravda, dobře vedená hospoda vydělává
ještě na bezúročných „půjčkách“ od pivovarů a dalších dodavatelů. Pokud dodrží smluvené podmínky, dostane jednorázové
finanční pobídky v řádech desetitisíců i statisíců. Dalším zdrojem příjmů může být propagace taxislužby, případně přímo provi-
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ze z domluveného zákazníka. Reklama na toaletách a v jídelním lístku na lokální služby také něco přinese. Máte webové stránky
– můžete propagovat mobilní aplikaci na vyhledávání restaurací, kde se sami prezentujete. Možností je opravdu hodně.
Teď něco většího. Dejme tomu, že poskytujete přepravu cestujících ve vlacích a autobusech. Poměrně konkurenční prostředí,
kde zdánlivě není prostor ani pro úspěch, ani pro navyšování zisku. Prostoru je tam však stále víc než dost. Budete-li vycházet
z toho, co dnes lidé v dopravních prostředcích dělají, rychle naleznete další nevyužité možnosti příjmů. Můžete pronajímat
reklamní plochy vně i uvnitř dopravního prostředku, protože máte vlastní početné publikum, které chtějí jiné firmy oslovit.
To není příliš kreativní způsob výdělku. Ale co třeba poskytnout cestujícím zdarma internet, kde jim po přihlášení nabídnete
výhodné slevy pro nákupy a budete mít provize z každého prodeje, nebo posílíte své internetové připojení a budete cestující
odkazovat na herní portál, od kterého dostanete odměnu za každého registrovaného hráče. Pokud jste dobří obchodníci, můžete si dokonce vyjednat, aby vám někdo zaplatil za to, že svým cestujícím nabídnete jeho časopisy či jiné produkty zdarma.
Chytré a užitečné řešení pro vás i zákazníky, že?
Budovat kontinuálně drobné vedlejší zdroje příjmů je důležité hlavně ve chvílích, kdy na vás dopadne železná pěst trhu, která
pravidelně udeří „nečekanou“ krizí a recesí. V zaměstnání můžete dostat výpověď, nebo vám sníží plat o 40 %. V podnikání
můžete pohořet, protože zkrachují vaši hlavní odběratelé. Jak je napsáno na obalu, trable a pády patří k životu stejně, jako
výstupy na vrchol. Tři kroky, které může realizovat opravdu každý, vám pomohou se z krize vylízat a hlavně ji účinně překonávat nebo alespoň zmírnit její dopady. Čtvrtý a poslední krok je od toho, aby vás vynesl opět do výšin.
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4. krok - Více chce někdy více
Pokud nejste Ježíš Nazaretský, je pro vás tento krok stejně důležitý jako pro všechny ostatní. Pokud však máte nadpřirozené
schopnosti, jste schopni neomezeně množit peníze, můžete mít tento krok takzvaně na salámu.
Ne, teď vážně; udělejme si malou rekapitulaci.
`` Ukázali jsme si, jak důležité je nedržet peníze ve zbytečných pasivech, ale je důležité je mít spíše v aktivech.
`` Pokud se potýkáme s krizí, je důležité jako první uvolnit hotovost.
`` Teprve v dalším kroku se zaměřujeme na razantní úspory.
`` Úspory a škrty vás nezachrání, je potřeba najít nové zdroje příjmů.
`` V krizi je dosažení bodu zvratu klíčová meta v hospodaření firmy i domácnosti.
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Teprve teď je čas na velké věci!
Vzpomínáte si na příklad řecké krize? Teprve teď je ta správná chvíle na to, aby si řecká vláda řekla o seškrtnutí části svého
dluhu. Třeba o polovinu. V praxi se toto děje každý den.
Firma se dostane do insolvence a hrozí jí totální bankrot. Když její majitelé vystřízliví, rychle uvolní cash flow rozprodáním části
majetku, vyprodáním skladů a proplatí ty nejpalčivější pohledávky. Následně se firma nevyhne škrtům, protože je do očí bijící,
že nehospodařila správně. Majitelé vyhodí z firmy ty, kteří řeknou, že seškrtat náklady nejdou, případně si na špinavou práci
najdou někoho zvenčí. Potom škrtají, škrtají a škrtají, až ve firmě zůstane jen to nejdůležitější. Ve firmě do té doby vystřízliví
úplně všichni, včetně toho nejopilejšího skladníka. Následuje překonání bodu zvratu, kdy firma zvýší svou produkci tak, aby
tvořila byť velmi slabý, ale přesto zisk. Potom šéf zavolá věřitelům a řekne jim na rovinu. Podívejte se…
`` Prodali jsme všechen majetek, který jsme mohli postrádat.
`` Snížili jsme náklady o 30 % a držíme je tak již tři měsíce.
`` Dostali jsme se přes bod zvratu a mírně rosteme.
`` Přes to všechno to ještě nestačí.
`` Pokud nám neodpustíte úroky, z krize se nedostaneme, neporosteme a do roka zkrachujeme.
`` Potom nedostanete vůbec nic, protože už jsme většinu majetku prodali, abychom vám zaplatili maximum pohledávek.
Následuje diskuze o zárukách a následně firma dosáhne odpuštění části dluhů nebo úroků.
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Stejně dobře mělo k restrukturalizaci našlápnuto Řecko. Pokud by se tedy nebáli řečtí politici vyhodit sami sebe ze svých postů, dokončit druhý krok plný škrtů a nepopulárních opatření, a následně se dostali alespoň k bodu zvratu, zcela jistě by dosáhli odpuštění i poloviny svých dluhů. Každému věřiteli je totiž nyní jasné, že Řecko nikdy nedokáže splatit své dluhy, které si
za mnoho let nasbíralo kvůli falšovaným statistikám a předraženým zakázkám na megalomanské stavby všeho druhu (hlavně
pro pořádání olympijských her).
Bohužel můžeme v živém přenosu sledovat, jakou parodii na restrukturalizaci země zástupci Řecka hrají. Hraje se pouze o čas.
Ale nemůžeme se jim divit, přesně za tímto účelem si je jejich voliči zvolili v řádných volbách.
Dostanete ještě víc. Vtipné je, že pokud se vám podaří dotáhnout celý proces až sem, pak nejen, že vám můžou být dluhy
odpuštěny, ale zároveň si budete moci sáhnout na další peníze s výhodnějším úrokem. Jste totiž za bodem zvratu a rostete,
a to je pro investory nejvhodnější čas, kdy si můžou zajistit nejlevnější podíl ve firmě. Pro banky se velmi brzy stanete firmou,
kterou vyhodnotí jako důvěryhodnou pro investiční půjčku.
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4. krok v domácnosti
Pokud máte dluhy jako soukromníci, moc vás nepotěším. V tomto bodě se měří dvojím metrem, podle již zmíněného vtipu:
„Pokud si půjčíš sto tisíc, je to tvůj problém, ale pokud si půjčíš sto milionů, je to problém banky.“
Přesto je pro zadluženou domácnost nyní nejlepší čas pro úpravy půjčky, prodloužení splatnosti se snížením splátek, nebo
sloučení úvěrů do jednoho.
Co je ještě důležitější, nastává nejvhodnější čas pro vstup cizího kapitálu do vaší domácnosti. Pokud máte rezervy, snížili jste
své náklady a zvýšili příjmy, je na jakoukoliv půjčku úplně nejvhodnější doba. Opravdu si nemyslím, že je špatné si půjčovat.
Je špatné si půjčovat, pokud jste v krizi, nebo peníze utratíte namísto moudrého investování. Pokud jste na tom dobře, je čas
odstartovat novou etapu vašeho života.
Víte, tato kapitola se nejmenuje „Více chce někdy více“ náhodou. Pokud chcete razantně změnit svůj život, potřebujete na to
zajisté dostatek kapitálu. Investovat jej do vzdělávání, rozvoje svých dovedností a pro investici do vlastního podnikání. Protože
- upřímně, podnikání je ta nejlepší ne/jistota, která vás v životě může potkat. Potřebujete mnohem více energie, peněz a času
věnovat tomu, co vás posune tam, kde chcete být.
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Položte si správnou otázku13
Proč byste měli zrovna vy uspět? Proč děláte svou práci? Proč děláte to, co zrovna teď děláte? Pokud jste si odpověděli, že
jsou za vaší prací peníze, pravděpodobně stojíte na špatném místě a sedíte ve špatné kanceláři. Nikdo totiž nepracuje, aby
vydělával peníze, ale aby žil podle svých představ. A ještě důležitější je, že to, že chcete vydělat peníze, je každému jasné, velmi
obtížně se tahle myšlenka prodává a ještě obtížněji se donutíte, aby vás dlouhodobě motivovala k nějaké činnosti, jako jsou
třeba razantní škrty v rozpočtu domácnosti. Až budete přesně vědět, proč děláte to, co děláte, začne se vám dařit. Až pak si
teprve odpovězte na otázku, kterou si devadesát procent lidí položí jako první. Co?
Zeptejte se na „co“, až když víte „proč“.
Určitě vám teď bouří v hlavě změť myšlenek typu „co bych mohl ještě prodat, co ještě nepotřebuji, co udělat, abych ušetřil
a snížil náklady a taky co můžu udělat, abych vydělával více“. Tento zběsilý vír myšlenek je prakticky nekonečný, dokud si neuvědomíme, proč to vlastně děláme. Proč chceme podnikat v tomhle oboru. Proč chceme nabídnout tuhle službu. Proč si
od nás někdo koupí? Když víme PROČ, je snadné zaměřit se na správné CO.

13 Tento princip tří otázek, který používají nejúspěšnější značky světa, detailně zpracoval jeden z nejoblíbenějších řečníků osobního rozvoje Simon Sinek. Toto téma najdete zpracované v knize „Začněte s proč“, nebo je volně dostupné v přednáškách nahraných na www.youtube.com.
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A jak to udělám?
Až budete vědět „proč“ to chcete dělat a odpovíte si na všechny otázky „co“, bude snadné vymyslet, jak to uděláte. Jsme mistři ve vynalézání toho, jak něco udělat, nebo jak něco obejít. To, v čem je Homo sapiens trošku slabší, je vize. Znalec hlubšího
„proč“ a ten, kdo zná odpověď na tuto otázku, je král. Pokud máte svou vizi ještě slabou, využijte technik, které vám ji pomůžou
upevnit. Někomu stačí si vše řádně sepsat, někdo si potřebuje vytvořit nástěnku, takzvaný „vision board“, na kterou se pak
každý večer dívá a nalepuje na ni obrázky, které mu připomínají, proč to všechno dělá. Využijte techniky, jaké vám nejvíce
vyhovují, ale důležité je, abyste tyto odpovědi znali. Teprve pak můžete opravdu hodně věcí ve svém životě změnit natrvalo
k lepšímu.
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Chladná hlava se neuvaří
V životě jsem se několikrát dostal do situace, kdy jsem si nebyl jistý, co mám udělat. Když nevíte, zda si chcete koupit rohlík
nebo radši housku, není to takový problém. V situaci kdy vás rozhodnutí může stát kariéru, osobní bankrot, nebo nějaký ten
milion ušlého zisku, je to trošku stres. Chce to cvik, než se naučíte ovládnout nejen stres, ale i strach z možného neúspěchu,
odmítnutí a prohry.
Jsou lidé a podnikatelé, kteří nejsou schopni dělat závažná rozhodnutí. To jsou lidé, kteří budou spokojení s pozicí středního
managementu, nebo s firmou úspěšnou na regionální úrovni. Pokud je vystavíte nepřiměřenému tlaku a vyvinete na ně nátlak, aby se rychle rozhodli, dostanou se buď do rozhodovací paralýzy14, nebo udělají rozhodnutí na základě emocí a strachu.
Prostě si vyberou menší bolest. A nemějte jim to, prosím, za zlé!
Pak jsou lidé, kteří vědí, že mají na lepší pozici, jsou ochotni se vzdělávat, chtějí cestovat, potřebují ke spokojenosti i růst. Ti se
na svá milionová rozhodnutí potřebují připravit, protože to je úloha top managementu. Připravte se dělat těžká rozhodnutí.
Osobně volím tu cestu, že je lepší udělat špatné rozhodnutí, než neudělat žádné rozhodnutí. Nechat něco vyhnít, i když vnitřně
cítíme, že bychom s tím opravdu toužili něco udělat, je stejné jako řídit automobil se zataženou ruční brzdou. Prostě to moc
dobře nejede…

14

Rozhodovací paralýza je stav mysli a je velmi dobře vysvětlena například v knize Konec prokrastinace, kterou napsal Petr
Ludwig. V podstatě jde o stav mysli, kdy nejste schopni rozhodnout se pro žádnou aktivitu, protože jich máte na výběr příliš
mnoho, nebo je volba příliš obtížná. Většinou pak pro jistotu neuděláte nic.
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Když tedy teď dělám nějaké důležité rozhodnutí, přemýšlím, co se stane, pokud na základě tohoto rozhodnutí všechno selže.
Na základě této úvahy si připravím druhý scénář, který může nastat, když se něco pokazí. Většinou však zjistím, že je víc pro,
jít do akce, než proti. Jednoduše zvažte výhody a rizika, připravte záložní plán a pak to udělejte. Když něco děláte, dělejte to
jasně a rázně bez zbytečných prodlev a emocí. Není nic horšího, než vlažná rozhodnutí. Vnitřně vždy cítíte, zda vaše rozhodnutí a práce má smysl, a poslouchat tento instinkt je velmi důležité.
Základem úspěchu je chladná hlava. Chladnou hlavu získáte, naučíte-li se říkat příležitostem rázné ne, nebo naopak rozhodné
ano. Vymažte ze svého slovníku slova „asi, možná, kdyby, nevím“. Výrazně si tím zlepšíte rychlost svého pokroku.
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Důležité shrnutí
Dnešní doba je nakloněna rychlému růstu díky moderním technologiím. Nikdy v minulosti nebylo tolik mladých milionářů, kteří by
si peníze vydělali vlastní poctivou prací, jako je tomu nyní. Internet a moderní technologie jsou tak silným nástrojem, že ten, kdo
se naučí je používat, získá převahu nad polovinou své konkurence. Získat tento náskok nyní je to nejdůležitější, co pro svůj růst
můžete udělat. V tomto případě je to jediný bod, kdy vám radím, abyste šli i do zvýšeného rizika a možnosti internetu ovládli.
Osobně mě vstup do online prostředí stál přes půl milionu korun a velmi mnoho bezesných nocí. Peníze jsou však již dávno
zpět a bezesné noci jsem využil pro to, abych se naučil maximum. A stále se učím…
Co důležitého jsme si řekli:
`` Lidé jsou mistři v průměrnosti. Stačí, abyste vynikli jen o něco více, a zaručeně uspějete.
`` Zisk bez rizika není možný, pokud nám nestačí být průměrní.
`` Na krizi se připravujeme, když se nám daří; řešit ji, až když nastane, je cesta do finanční pasti.
`` Finanční past se řeší restrukturalizací. Další půjčka není řešení.
`` Půjčky jsou skvělý vynález, ale je potřeba je využívat velmi obezřetně a jen v situaci, kdy je riziko výhodné.
`` Růst a restrukturalizaci začínáme vždy uvolněním finanční hotovosti, kterou využijeme pro růst a krytí pohledávek a nákladů.
`` Není umění zvyšovat náklady. Umění je zvládnout náklady snížit i za cenu škrtů a rázných opatření.
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`` Vždy můžeme najít nové zdroje příjmů. Stačí mít otevřenou hlavu.
`` Svůj projekt i kariéru řídím podle otázek „proč, co, jak“,
a to přesně v tomto pořadí.
`` Vše nezvládneme sami. Kvalitní projekt potřebuje kvalitní financování i vědomosti a často vyžaduje
vstup investora. Získáte tím palivo pro svůj nový raketový pohon a know-how k nezaplacení.
`` Je potřeba dělat svá rozhodnutí s chladnou hlavou,
věřit své intuici, ale nezapomínat ani na logické a rozumové argumenty.
Všem Vám děkuji, že jste se zapojili do sbírky na podporu
projektu „Pomozte dětem“. Kuřeti věnujeme veškerý zisk
z této kampaně na prodej e-knihy. Zároveň tato kampaň poslouží jako případová studie pro to, jak můžete díky moderním
technologiím, e-mailu a sociálním sítím snadno změnit život nejen sobě. Dnes můžete začít měnit svůj svět i vy!
Přeji samá dobrá rozhodnutí a pevné odhodlání.
Samuel Hornek a tým.
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Vyhrajete tablet Lenovo?
Zajistěte si místo na vysílání zdarma
Vysíláme už ve středu 24. 6.
Rezervace místa zdarma

Podívejte se také na
inspirativní videotrénink
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