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Co dělá z jedněch milionáře  
a druhé zadluží na dlouhé roky?

„Jak mohli vsadit vše na takový nesmysl? Co je vede k domněnce, že zákazníci 
přejdou od konkurence právě k nim? A proč by to dělali? Mají snad nějaké magické 
kouzlo, které se teprve ukáže?! Proč se pustili právě do tohoto oboru, do oboru, 
ke kterému nemají vztah? Spočítali si to vůbec, nebo jen nahodili splávek na vodu 
a nyní zjišťují, jestli pod hladinou plavou nějaké ryby? Vědí, co všechno je potřeba 
udělat, aby byla hostina a nešli domu dvakrát tak hladoví, než přišli? Podaří se jim 
poskládat vše nezbytné? “

Podobné otázky mi běží hlavou, když vidím nově otevřenou provozovnu na místě, 
kde se často objevuje cedule „K pronájmu“, nebo když čtu upoutávku v lokálním 
inzertním plátku. Jen málo z těch odvážných a statečných se nestane obětí několika 
častých nášlapných min. Pro někoho je to osudové, pro někoho jen „drahá životní 
zkušenost“.

Když pak s některými mluvím, nemůžu uvěřit. Přeci tak přirozené a jasné věci 
ohledně podnikání byly pro ně jako objevování Ameriky. Pak si ale říkám, jak by to 
asi dopadlo se mnou, kdyby mne třeba takový Pohlreich postavil za plotnu?!

Mrzí mne, když vidím, jak poměrně 
talentovaní a dobří lidé dělají základní 
chyby v podnikání a místo toho, abychom 
se dočkali nových skvělých služeb a 
radostného přivítání ve fungující firmě, 
musí za čas vyvěsit ceduli „Likvidace“.

Já měl z tohoto před lety také obavy. 
Nevěděl jsem, co na mne čeká, o jakých 
záludnostech současného podnikání v 
regionu nevím, jakým mýtům věřím, aniž 
by byly pravdivé… 

Co budu dělat, když pohořím? Budu se 
muset vrátit zase do nějakého korporátu? 
Být zase vojákem místo generálem? 
Dojíždět a přemýšlet o životě v Praze 
místo v rodném městě, kde mám přátele 
a všechny blízké? Nebo vídat rodinu jen  
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o víkendech?

Naštěstí se ukázalo, že mé obavy nebyly na místě. Naopak, po chvíli jsem zjistil,  
že s tím byznys drilem a zažitými technikami řízení kvality, které jsem měl, se mohu 
v regionu směle pustit do jakéhokoli podnikání. 

Není šance neuspět! Stačí si vybrat jen oblast, která mne bude naplňovat a bude 
mít dobrý potenciál. Pak už jen standardně používat ty techniky a nástroje, které 
jsem se ve světě naučil. 

Funguje to spolehlivě. Když člověk správně začne a neudělá chyby hned na začátku.
Jaké chyby? Na co dát pozor? Sepsal jsem to nejdůležitější, na čem exploduje většina.

Odhalím proto nejčastější důvody, proč končí i ti nejschopnější adepti na podnikání. 
Jaké chyby je připravily o úspěch a často i renomé. Obzvláště na menším městě.

Doporučím,  na co dát pozor a jak to dělat jinak. Něco bude jen uvědoměním si,  
že to děláte dobře, něco pro Vás bude možná impulsem k zamyšlení, že je potřeba 
dát to rychle do pořádku.

Popřu některé zažité mýty, které jsou jen báchorky pro důvěřivce, ale již dávno 
neplatí. Budu vás varovat před nejhoršími pastmi a záludnostmi na cestě budování 
úspěšného byznysu.

A snad i přiměju souhlasně pokývat hlavou, protože jsem se snažil přiblížit věci 
na příkladech z mé praxe, která by vám neměla být tak vzdálena. První 3 smrtelné 
chyby jsou spíše z oblasti mentálního nastavení a filozofické podstaty, další 4 již mají 
praktický základ.

Pojďme se tedy nastříkat repelentem proti nočním podnikatelským můrám a projít 
si to. Vy, co již podnikáte, si můžete udělat pár poznámek a rychle si to ve své firmě 
zkorigovat a doladit. 

Vy, co se teprve chystáte, zařaďte si tyto vykřičníky a rady do svého byznys plánu 
a od počátku na ně dávejte pozor. Je lepší trochu přibrzdit a jít s rozvahou, než se 
vřítit do nějaké šlamastiky. 

Víte, co je nepsaným zákonem v projektovém řízení? Hodina dobrého plánování 
ušetří 10 hodin předělávání a vracení se. Mohl bych o tom bohatě vyprávět, ze své 
praxe, co je to podcenit přípravnou fázi a pak několik nocí v kuse dohánět termín, 
aby vše neztroskotalo. 

Někdy musíte jednat rychle, bum, bum… ale někdy musíte tlačit zpátky a dát si na 
čas, nechat to vychladnout, podívat se na to několikrát bez emocí.

(O mých zážitcích a jaká byla moje průprava na podnikání si můžete přečíst více  
na stránkách www.chalupsky.cz sekce Můj příběh.)

https://www.chalupsky.cz
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Jestli chcete dnes na trhu uspět a mít spokojené, loajální a hodnotné zákazníky, 
kteří na vás neudělají dlouhý nos, jakmile konkurence přes ulici nalepí na výlohou  
"Sleva až 70%", pak musíte jasně vědět, proč jste na trhu a co je vaše hodnota, 
kterou přinášíte zákazníkovi výměnou za jeho peníze. 

Tato jednoduchá věc rozhodne o tom, zda se vám povede získat zákazníky, postupně 
růst a etablovat se jako renomovaná spolehlivá firma, nebo jestli přijdete o peníze, 
energii, svou pověst a iluze dříve, než jste začali. Dnes již nestačí získat nějaké lepší 
prostory, vystavit zboží nebo ceduli s výčtem služeb, ať už před provozovnou nebo 
na internetu, napepřit je slevou a čekat s velkou pokladnou. 

Je potřeba zákazníkovi jednoduše a srozumitelně vysvětlit, proč jste tady, co jim 
přinášíte, v čem jste schopni jim pomoci.  A to nejlépe ze všech. Proč by si měli 
vybrat právě vás a ne konkurenci? Jaká je vaše konkurenční výhoda a přidaná 
hodnota do života zákazníka? 

Když chci při konzultaci uvést klienta do rozpaků, zeptám se právě na tuto otázku: 
"Řekněte mi, proč by si to měli koupit právě u vás?!" Devět z deseti má problém 
najít pádné důvody, které by přivedly zákazníka do jejich fronty před pokladnou.

Pokud vysvětlení a podstata  vaší služby bude ladit s potřebami zákazníků, pak 
není třeba se bát, že by si cestu nenašli. Čím přesněji se trefíte do toho, co zákazníka 
trápí a čím toto trápení bude větší, tím máte větší prostor si za pomoc a vyřešení 
problému účtovat vyšší cenu. Vůbec nebudete potřebovat lákat na slevu. 

Sleva je přitom ta nejzákeřnější nášlapná mina pro každé podnikání. Pokud není 
dobře vysvětlena, pak působí jako šrapnel na všechny strany. Pro vás, pro zákazníka, 
pro konkurenci, pro zaměstnance… 

Neumí vysvětlit, proč jsou na trhu, 
proto prodávají to, co ostatní - slevu.

1. chyba
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Sleva je buď iluze, přelud, asymetrická informace a snaží se zákazníka omámit  
a ve své podstatě není tou slevou, kterou zákazník očekává a pak jí, v lepším 
případě, prokoukne dřív, než nakoupí, nebo v tom horším, až nakoupí a někdo jiný 
ho upozorní, že vlastně žádnou slevu nedostal a pak je nejen naštvaný, ale ještě má 
navíc snahu vám to nějakým způsobem vrátit. 

Každopádně nečekejte, že vám zachová přízeň. Nebo je sleva skutečná, pak si při 
stejných nákladech vypouštíte marži, tedy to z čeho pak musíte zaplatit veškeré 
měsíční náklady a odvést daně.  

Abychom hned na začátku rozptýlili představy nezasvěcených, že je dnes možné 
účtovat 200, 300, 400% marži, tak vězte, že v maloobchodě, kde se jen zboží 
distribuuje od výrobce přes velkoobchod koncovým zákazníkům, se marže pohybuje 
cca 5-30% dle komodity, konkurence a dodatečných služeb, které ke zboží obchodník 
poskytuje. 

Na službách a smlouvách o dílo je to pak okolo 100% za práci tzn. cena materiálu 
a jednou tolik činní práce, která ten materiál zhodnotí. U zakázek s unikátnějším 
zaměřením, které jsou méně frekventované jako např. výroba nějakého speciálního 
nerezového zařízení může být účtováno za práci i několikanásobek ceny materiálu. 
Jednak těch zakázek není tolik za rok a také je zde větší riziko, že veškeré vynaložené 
náklady zahodíte a začnete znovu, pokud se vám něco nepovede.

Pokud se tedy bavíme o drobném podnikání a maloobchodu, pak je nutno počítat, 
že na zboží za 1.000 Kč budete mít marži 50Kč - 300 Kč. U levnějšího a dostupnějšího 
zboží budou procenta vyšší, u dražšího zboží pak nižší, protože by to začalo zboží 
neúměrně zdražovat.

Vylepí-li si podnikatel na výlohu sleva 50% na vše a myslí-li to vážně, pak je to  
s ním opravdu asi vážné, protože se snaží zbavit neprodejného zboží, nebo nalákat 
zákazníky, kterých má málo. Každopádně se mu asi nedaří pokrývat náklady a má 
představu, že ho bombastická sleva spasí. Netuší, že právě spáchal sebevraždu!

Zkuste si schválně spočítat… nakoupí za 1.000 Kč, 30% marže tj. cena pro zákazníka 
zjednodušeně řečeno 1.300 Kč. Marže 300 Kč před slevou. Sleva 50%. Ale z jaké 
ceny? Přeci z prodejní 1.300 Kč tj. 650Kč tzn. že nyní prodává za 650Kč . A za kolik 
nakoupil? 

Přeci za 1.000 Kč. Na každém radostně prodaném zboží ve slevě ze své kapsy 
prodělává 350 Kč. Takže na tu velkou frontu před prodejnou by se měl dívat spíš 
jako na smuteční průvod, protože nejen že mu žádný z těchto zákazníků nepřinese 
na úhradu nákladů ani korunu, ale navíc ještě každému ze svého 350 Kč věnuje.

1. chyba
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Investice do budoucích zákazníků a jejich spokojenosti? NE! Pokud přišli jen kvůli 
slevě, pak takovým nákupům říkám cenová prostituce, protože takoví zákazníci vždy 
půjdou jen za tím nejlevnějším, ne za přidanou hodnotou, kterou jim zboží a služba 
přináší.

Je-li sleva laciný trik, kdy například elektro či eshop na 2 hodiny rapidně zdraží  
a pak z těchto nafouknutých cen poskytne 60% slevu a tím se dostane cca na původní 
cenu nebo lehce pod, nebo je-li ve slevě jen pár kusů těch nejmenších triček, které 
se pak dají použít jen na leštění oken, pak to zákazník velmi rychle prokoukne a celá 
akce je směšná. Takový obchodník si vážnost a úctu těžko získává.

Proto budujte svou zákaznickou klientelu na hodnotě. Zjistěte si, co zákazníky ve 
vaší branži nejvíce trápí a zkuste jim s tím pomoci. Rozhlédněte se po konkurenci, 
zda podobnou službu poskytuje nebo ne a také kolik si účtují. Cenu „nepodjíždějte“, 
držte cenu s konkurencí a snažte se odlišit právě na tom, že něco uděláte pro 
zákazníka lépe.

Nebo mu dáte něco navíc. Každopádně si předem spočítejte, jaký je rozdíl mezi 
nákladem na takový produkt či službu a koncovou cenou, tedy kolik vám pak zbude 
marže a zda je dostatečná, abyste zvládli mít na konci měsíce vše zaplacené a ještě 
vám něco zbylo. 

Slevy používejte jako šafrán, pro skutečný výprodej pár posledních kusů zboží, 
staršího modelu, loňské kolekce, nebo naopak při zkušebním zavádění nového 
produktu „na ochutnávku“, nebo nejčastěji jako „společenskou nutnost“ svým 
stálým kmenovým zákazníkům, kteří drží jádro vašeho podnikání. Případně můžete 
individuálně stanovit slevu při větší objednávce.

Nikdy ale nezapomeňte, že vás neživí obrat (ten sleduje jen finanční úřad:-),  
ale obchodní marže a zisk, který vám na konci měsíce zbude. Tedy ty kousíčky, které 
při každém prodeji každého jednotlivého produktu či služby nastřádáte. 

I stát má svou „marži“! Má podobu DPH, kdy si z každé prodané věci vezme 
nejčastěji 21%, tak proč byste si vy měli účtovat 5-7% a dělat jen levného výběrčího 
daní pro stát? Vytvořte si svou hodnotu pro zákazníka a dobře si jí  ohodnoťte.

Mějte při podnikání či zavádění nové služby jasno 
v tom, proč jste na trhu, jakou hodnotu zákazníkovi 
přinášíte, za tuto hodnotu si účtujte adekvátní cenu.  

Se slevami zacházejte jako se sirkami ve stohu. 

1. chyba
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Častá představa současných podnikavců o úspěchu je taková, že získají lukrativní 
prostor v centru města, nebo nedej Bože v nějakém nákupním centru, ten přeplatí, 
aniž by předem měli něco spočítáno, nechají architekty, aby vytvořili bombastický 
interier, vše načančají, protože to je jejich hlavní vizitka, udělají nábor zaměstnanců 
z pracovního úřadu, na otevření pozvou kamarády a známé, se kterými pak 
při otevření korzují, aby podtrhli články s množstvím superlativ zesměšňující 
konkurenci, jenž otevření anoncovaly. 

O týden či dva později již zeje provozovna prázdnotou, personálu více než 
zákazníků. Ti, co se naučí rychle počítat, do půl roku zredukují personál, ostatní to 
zabalí po roce s dluhy a se slovy: „…ono to nešlo.“ 

Proč? Co je hlavní příčinou této chyby?

Takto začínající podnikatelé nemají vizi, dlouhodobější představu, jak bude jejich 
podnikání fungovat tento rok, za tři roky a do pěti let. Přitom praxí ověřené pravidlo 
říká, že podnikání lze považovat za zavedené cca po 5ti letech. Soustředili se jen na 
otevření a čekali, že pak to pojede samo. 

Věřte tomu, že nepojede. O to méně, pokud ducha vašeho podnikání tvoří 
zaměstnanec, který nemá o vaší vizi a představách ani potuchy. Začne dělat věci po 
svém a celé podnikání po čase dostane jeho DNA. A proč myslíte, že byl původně 
na úřadu práce?

 Chcete-li začít úspěšně podnikat, musíte věnovat dostatek času přemýšlení  
o vašich zálibách, touhách a věcech, které nejen že  byste chtěli dělat, ale také je 
umíte dělat dobře. Zároveň tím musíte být schopni pomáhat ostatním natolik, aby 
byli ochotni za vaši pomoc dobrovolně a svobodně zaplatit.

Nemají vizi a neúčastní se osobně  
podnikání, aby jí šířili.

2. chyba
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S tím jde ruku v ruce nutnost znát současný trh, abyste měli představu, komu 
můžete úspěšně svoje služby nabídnout. Kdo budou vaši zákazníci… 

Všechny tyto úvahy je pak potřeba rozložit v čase a do vašich možností a schopností. 
Následně začít pracovat na co nejdetailnějším obrázku, jak bude vaše podnikání 
vypadat, fungovat. S čím přijdete na začátek, co by mohlo třeba po roce navazovat, 
jakým směrem byste chtěli úspěch rozvíjet, aby byli zákazníci ještě více nadšení  
z vašich služeb a více a více pociťovali, že jim ubíráte větší a větší část každodenních 
starostí.  Jen za to budou ochotni vyměnit své peníze.

Tomuto dlouhodobějšímu obrázku, který musíte být připraveni  průběžně  
v drobnostech upravovat, se říká vize. Vidina spokojených platících zákazníků,  
za kterou jdete.

Tuto vizi musíte co nejpřesněji vtisknout do představ spolupracovníků a vůbec 
nejlépe, když jí částečně spolu dolaďujete a oni se na její tvorbě také podílí. Mají jí 
pak více za svou. Každopádně máte společnou mapu cesty k úspěchu. Nemusíte pak 
nic vysvětlovat, komandovat, nařizovat, kolegové si umí následně dovodit, jak a co 
dělat, aby došli na vytýčené místo. A udělají to sami.

V souvislosti s vizí se často mluví o “misi” a “big picture”. Tyto věci tvoří jeden 
svazek. Vize je to, jak vypadá váš úspěch, ke kterému směřujete, to co chcete 
naplnit. Cílový obrázek.

Mise je vaše poslání, proč to chcete dělat, důvod vaší podnikatelské existence, 
vnitřní přesvědčení, že něco je správné a přináší to dobré věci do života ostatních. 
Misí či posláním Bati v jeho životě bylo např. “Obout celý svět”. Jednoduché. Jasné. 
Výstižné.

Big picture je pak ten Velký obrázek, tedy vidění věcí v širších souvislostech, velikost 
vašeho myšlení, vyšší princip, co je a není správné, vidění vazeb a důsledků, které 
člověku docvaknou jen díky odstupu. Jako když stojíte před malířským plátnem. 

V této souvislosti zmíním jeden zážitek, který mi to přesně připomenul.  
V Metropolitním muzeu v New Yorku je v mezipatří velký obraz. Když jdete okolo 
po schodišti, zastavíte se u něho, vidíte flíčky, jednotlivé detaily a tahy štětcem, 
ale nechápete, co to vlastně je. Jen množina šmouh a fleků. Když vystoupáte do 
druhého patra a podíváte se na obraz znovu, najednou užasnete. 

Teprve s odstupem několika desítek metrů se vám zjeví to, co byste nikdy neviděli 
a nikdy neodhalili, protože jste se utápěli v detailech.  Vidíte celistvost, myšlenku 
díla, obraz poskládaný z drobností, který má najednou zcela jinou dimenzi.

Vaším hlavním úkolem je udržovat tento obraz stále před očima všech ve firmě.  

2. chyba
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Aby se neutápěli v detailech, ale stále uměli zvednout hlavu a vidět, že jdou 
správným směrem a správným stylem. 

Toto se vám nepodaří jinak, než že se budete denně vašeho podnikání účastnit. 
Minimálně první rok či dva. Vy, vaše osobnost, nadšení a chuť do naplnění vize jste 
hlavními symboly vaší budované značky na trhu. 

Vy jste kapitáni na své lodi, kteří hledí do dálky, hlídají vítr v plachtách, ale zároveň 
bedlivě sledují, co se děje na palubě pod nimi a jsou připraveni kdykoli s čímkoli 
pomoci a povzbudit posádku. 

Ideální je začít sám nebo ve velmi malém počtu, vše si osahat, naučit se plachtit 
a pak postupně s růstem firmy/lodi začít přibírat další šikovnou posádku, naučit je, 
jak co přesně dělat a uvolňovat si ruce pro více manažerskou než manuální práci. 
Růst podle potřeb zákazníků, ne podle napíchaných špendlíků do mapy, kde všude 
budete působit.

Nechtějte tedy jen vypadat jako podnikatelé, ale buďte jimi. Je to nejkomplexnější 
poslání ze všech, které když se dělá správně a úspěšně, tak v sobě integruje mnoho 
dovedností a schopností. A záleží jen na vás, jak velké si to budete chtít udělat, 
abyste byli v životě spokojeni. 

Někoho baví jezdit celý den v autě, účastnit se konferenčních hovorů, objíždět 
pobočky, někdo zase raději tráví více času se zákazníky tváří v tvář, průběžně se 
potkává s rodinou… To záleží na každém, jak si to zvolí a nastaví. 

Podnikání, a obzvláště to rodinné, toto vše umožňuje. Dá vám svobodu volby. 
Neopakujte však chyby neúspěšných. Mějte na paměti, že musíte vědět, kam chcete 
dojít, jak tam dojít a že z limuzíny těžko vymyslíte produkty pro cestující metrem. 

Ideální je, pokud podnikání vznikne “z ulice”. Pohybujete se  mezi vašimi 
potenciálními zákazníky a nasloucháte jejich potřebám. Pak už stačí vymyslet, jak 
jejich přání profitabilně vyplnit. Čím lepší intuice a cit pro hlas zákazníka spolu s 
odhadem vývoje jeho potřeb, tím kvalitnější vznikne vize. Když někdy zabřednete, 
stačí zvednout hlavu, vytáhnout vizi a misi a vrátit se ke zdravým kořenům.

Žijte mezi svými zákazníky, sledujte, co je trápí, 
konfrontujte to se svými dovednostmi, zda jste schopni 
jim pomoci, vysněte si svůj sen ideálního řešení a pak 
ho začněte s dopomocí druhých postupně naplňovat. 

2. chyba
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Vídám to často. Lidé se pustí do podnikání, nebo již chvíli podnikají, ale když 
mluvíte s majitelem firmy a následně i s lidmi ve firmě, tak tomu něco chybí. A to 
něco velmi podstatného. Chybí nadšení a zapálení realizovat něco, v co pevně věřím 
a jdu za tím jako hladový vlk. Když se něco povede a posune to firmu zase o krok 
blíže naplnění vize, tak se to moc neoslavuje, bere se to jako samozřejmost. 

Z podnikání se v tomto případě stává jen takové logistické cvičení. Je potřeba 
udělat toto, zařídit tamto, objednat, obsloužit,  dodat, zavřít, jít domu.

To není budování podnikání, ale vytvoření si práce od do, kde jsem sám sobě 
zaměstnavatelem. Vyprchává nadšení a lehkost překonávání překážek.

Není potřeba nic měřit, protože tento indikátor, kterému říkám Hlad po úspěchu, již 
zkušenému pozorovateli jasně řekne, jak to s firmou vypadá a jak dlouho je schopna 
vydržet na trhu. Většinou je to do prvních větších nesnází, do příchodu hladovější 
konkurence, která dokáže dorovnat některé konkurenční výhody. Zákazníci jsou 
rázem fuč. Nemají důvod zůstávat, někomu dalšímu stačilo jen o trochu lépe vše 
zorganizovat.

Vyhněte se proto této chybě. Nezačínejte podnikat, pokud do toho nebudete 
skutečně zapálení a Váš vnitřní plamen a touha nebude natolik sálat, aby byl 
schopen rozpálit motor Vašeho podnikání naplno. 

Je důležité, abyste své nadšení z podnikání, z pomáhání svým zákazníkům  
a z naplňování vize přenášeli na lidi kolem sebe. Abyste  se nenechali odradit 
dílčími neúspěchy a nezahořkli jste, jako to dělají buď podnikatelé na začátku 
nebo ti unavení po delší době podnikání. Od nich pak slyšíte věci jako…. Ono se 
to neprodává… není to, co bývalo… dobře už bylo… lidi, nevědí, co by chtěli… lidi 

Chybí motor a plamen…  
Není hlad po úspěchu

3. chyba
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nemají peníze… odběratelé neplatí včas… když to nepůjde, tak se na to vykašlu  
a zkusím něco jiného…

Cítíte ten náboj v takové firmě? Chtěli byste tam s nimi pracovat, nebo být jejich 
zákazníky? To by bylo jako přidržovat nálož frustrovanému pyrotechnikovi, který 
zanevřel na celý svět a jen dělá svou práci s pocitem „co bych jinak dělal jiného“.

Úspěšní podnikatelé nejsou zkoušeči příležitostí, nejsou to gambleři, kteří na 
něco vsadí a když se to obratem „nevokotí“, tak jdou od toho a zkouší něco jiného. 
Takovým já říkám podnikavci. To slovo je příznačné. Pod… jako pod úroveň, nika… 
jako, že se nikam nedopracují… kavci, jako kavky, které se nechají snadno oškubat, 
respektive sami dají veškeré své peří v šanc. 

Úspěšní podnikatelé vědí, že podnikání jim zabere podstatnou část dne a svého 
života, proto podnikají v takovém oboru, který nejen že znají, ale také je baví  
a naplňuje. Jsou nadšení z přicházení s novými a novými zlepšeními pro zákazníky,  
z toho, když vidí, jak to lidem pomáhá, ti z toho mají radost a proto za takové služby 
nadšeně platí. 

Úspěšní podnikatelé  mají radost z radosti svých zákazníků a to se přenáší na celou 
firmu, svým plamenem dokážou okamžitě vypařit jakýkoli deštíček nebo přeháňku 
dočasného neúspěchu. Je radost se s takovými lidmi bavit, pracovat pro ně, učit se 
od nich, nechat se od nich obsluhovat, zařadit je jako servisní firmu do svého života, 
aby vám pomáhali. 

Takoví podnikatelé se o vás jako o zákazníka poperou. A stejně tak o každé 
zajímavější sousto, protože jsou stále hladoví po úspěchu a nechtějí, aby se jejich 
zákazník stal obětí laciného slevového triku, který se mu pak vymstí a udělá díru do 
peněženky.

A platí to i obráceně. Zákazníci, kterým přinášíte velkou hodnotu a dobré věci do 
života si vás váží a jsou rádi, že vám mohou zaplatit za skvělé služby. 

Byli byste ochotni zaplatit lékaři za to, že se ujal vašeho dítěte, důkladně ho 
vyšetřil, provedl všechny nezbytné testy a díky svým velkým zkušenostem přesně 
diagnostikoval příčinu potíží a následně stanovil přesný a spolehlivý postup vedoucí 
k vyléčení? To vše s velmi lidským a přátelským přístupem? Chtěli byste takového 
odborníka mít na blízku? Nebo ho dokonce zahrnout mezi své přátele? Vsadím se, 
že takovýto odborník má z uzdravení dítěte a z toho, že vám mohl pomoci stejnou 
radost a potěšení jako vy. Nedělá to pro peníze. Peníze jsou jen ragulátorem fronty 
před ordinací a omezené pracovní doby lékaře.

Přemýšlením, proč to tak je, dojdete k tomu, že je to o vnitřní motivaci, touze 
pomáhat a víře, že to, co děláte je správné a má svůj smysl, protože to přináší lidem 

3. chyba
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spokojenost, dobrou náladu, uznání a lepší vztahy, které se stávají vzácností.

Ne nadarmo se říká, že touha, motivace a především víra i hory přenáší.

Nepouštějte se do podnikání, pokud nemáte silnou 
vnitřní motivaci uspět a pokud nejste hladoví  

po úspěchu. Buďte připraveni si umazat ruce od práce  
a narovnat záda až tak po dvou letech intenzivní  

práce na vaší firmě. 

3. chyba
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V tomto bodě se již s filozofické podstaty podnikání dostáváme k praktickým 
nezbytnostem, kterých je zapotřebí k úspěšnému podnikání.

Můžete mít talent, cit pro obchod, uši pro zákazníka, srdce na dlani, hlavu plnou 
nápadů, ale neuspějete, pokud nebudete vědět, jak to všechno do sebe poskládat. 
Kde začít, co udělat nejdříve, co může počkat, co naopak leží na kritické cestě  
k fungující firmě. Nemůžete uspět, pokud si neosvojíte základní techniky, nástroje  
a rutiny správného podnikání. 

Velmi často se začínající podnikatelé chovají jako závozníci, kteří viděli, jak se 
řídí auto, jsou z toho nadšeni, je to přeci jednoduché, tak proč si nepořídit hned 
náklaďák a nepustit se s ním do kamenolomu pro štěrk?!

Poznáváte to? To jsou ti, co si zapíchali špendlíky do mapy pro své budoucí 
provozovny, půjčí si peníze, nakoupí za to drahé vybavení a honosné věci, zbytek 
utratí za nabubřelou reklamu a pak se diví, že jsou do roka zase zpět ve frontě  
na práci.

Na druhou stranu člověk, který nemá takový talent, počáteční bystrost a brilantní 
nápady, ale má vytrvalost a disciplínu naučit se a dělat věci správně, může skvěle 
uspět a vybudovat obdivovanou firmu. Skvělou zvučnou rodinnou značku na trhu.

Stačí, když absolvuje autoškolu podnikání. Ten příměr je poměrně přesný. Tak 
jako je každý schopen naučit se řídit auto, stejně tak je každý schopen naučit se 
podnikat. O tom, kam až dojdete a zda se z vás pak stane díky vášni a zapálení nový 
podnikatelský Michael Schummacher, o tom rozhoduje talent, vytrvalost, zapálení 
a disciplína. 

Každopádně mým přesvědčením je, že podnikat a řídit auto může každý. Pokud se 
ale naučí základní nezbytné věci, jde do akce a používá to. Nejprve pod supervizí 
a posléze sám s tím, že tak jak to přechází postupně do krve, začne do toho  

Nemají autoškolu podnikání

4. chyba
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přidávat to své, co ho pak odliší na silnici i na trhu od ostatních. Tím vznikají 
ohleduplní řidiči autobusu, spolehliví řidiči autodopravy, nebo třeba piloti formule 
jedna s miliardovými gážemi.

A co je to ta autoškola podnikání? Je to soubor znalostí, zákonitostí, zkušeností a 
praktických dovedností, které je potřeba si projít a osvojit. Je to obal a vše okolo 
toho, co umíte a čím chcete pomáhat druhým.

Je to přesně to, co doručí vaší službu či produkt k zákazníkovi a jeho peníze naopak 
k Vám spolu s děkovným uznáním, jak vše skvěle proběhlo, naplnilo zákazníka 
blažeností natolik, že se o své zkušenosti s vámi podělí s ostatními a ti pak budou 
velmi stát o to, aby mohli být i oni vašimi zákazníky a vy se o ně starat.

Kdybych se vás zeptal, zda si umíte představit, že se stanete neurochirurgem a zítra 
začnete operovat, nebo pilotem a zítra sednete za knipl v letadle, nebo kuchařem  
a zítra uvaříte pro plnou restauraci, asi uhodnu, co byste odpověděli.

Proto mne nepřestává zarážet, když vidím, jak se lidé jeden den rozhodnou pro 
podnikání a druhý den už podepisují stostránkové nesrozumitelné smlouvy o 
pronájmu, berou si úvěry, uvazují si na krk leasingy, aniž by vůbec  věděli, jak a co 
mají udělat. Oni pak té šlamastice říkají „nešlo to – tak jsem to poslal do likvidace“ 
a považují to za podnikání.

Přitom většinou nenaplní ani jediný podstatný bod autoškoly podnikání:

1. Uvědomění a sebereflexe – Chci to? Potřebuji podnikat? Bude mne to naplňovat 
natolik, abych tomu zasvětil polovinu života a ovlivnil tím celou rodinu?

2. Výběr správného oboru a správné příležitosti – Co je ten dlouhodobější proud 
a vlna, na které chci jet? Který proud je ten správný a dlouhodobý? A co v tom 
proudu chybí nejen mě ale těm, kterým já bych to chtěl nejlépe ze všech za peníze 
dodávat? 

3. Vize úspěchu – tedy představa jak a kam bych to chtěl v dané oblasti posunout 
a zlepšit oproti stávající konkurenci. A to takovým způsobem, že lidem zmizí starosti 
a vytvoří frontu před mou provozovnou.

4. Vybudování pilířů úspěšné firmy – vzájemně propojené nástroje, opatření, 
rutiny, postupy, procesy, pravidla, měření a kontrolní mechanizmy, že vše funguje 
jako dobře promazaný stroj na spokojené vracející se zákazníky. Patří sem i vytvoření 
své vize a strategie, jak jí naplnit včetně marketingových a prodejních technik.

Kdo si toto projde a poctivě si připraví, tomu se to do pár měsíců zúročí v podobě 
milionové firmy a dobré reputace na trhu.

4. chyba
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5. Praktikování a cvičení – osobní dennodenní účast v nastaveném systému, 
dolaďování  k  dokonalosti dle měnících se podmínek na trhu a osobní kontakt se 
zákazníky. 

Přidal bych možná ještě jeden bod důležitý z dlouhodobějšího hlediska a to 
sledování trendů, sebevzdělávání a učení se od nejlepších v oboru. Získávání Best 
Practice ze světa. 

To je totiž většinou nejrychlejší způsob, jak se do něčeho pustit, protože to ve 
světě funguje a u nás ještě není. Nemusíte vymýšlet vymyšlené, jen to adaptujete 
pro naše prostředí, co by se naopak možná nepovedlo třeba té zahraniční firmě, 
protože nezná dobře odlišnosti a naše specifika. Třeba Vám pak ta samotná 
zahraniční firma bude vděčná za rozjezd podobného konceptu a udělá vám životní 
nabídku na převzetí.

Je úsměvné, když vidím, že někdy firmám stačí jedna věc dělaná dobře, jedno 
zlaté vejce, které přehluší a vykompenzuje vše ostatní a vydělá peníze. Vy se však 
snažte mít těch vajec více, respektive nekazit to tomu jednomu vejci tím ostatním, 
co děláte.

O moderním podnikání a autoškole podnikání se lze dozvědět více v eBooku  
Vaše Milionová Firma – 12 strategických pilířů úspěšné firmy. 

Podnikat, tedy zúročit svůj talent a schopnosti,  
může každý, kdo má disciplínu a naučí se nejprve 

alespoň základním zásadám úspěšného podnikání.  
Bez toho budete jen kamikadze. 

4. chyba
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Nemají firmu nastavenu  
na spokojené zákazníky

Přiznám se, že často nechápu, jak některé firmy mohou fungovat a stále ještě 
existovat. Když si sednu a vše projdu na papíře, nebo jen tak v duchu chvíli 
propočítám, a dám si do souvislostí, je to pro mne záhadou. 

Uvažuji totiž v rámci ekonomických a byznys zákonitostí, které se chvílemi zdají, 
že přestávají platit, což je pro mne stejně znepokojující, jako by přestala fungovat 
třeba gravitace. 

Je to však jen do té doby, než přes výlohu vidím staženou roletu, nebo si v tisku 
přečtu, že ten či onen řetězec opouští trh s třímiliardovou ztrátou. To se pak 
uklidním, protože přišlo to, co neodvratně přijít muselo, jen to nikdo neviděl, nebo 
nechtěl vidět včas.

Pak už zbývá jen hořká pachuť z práce finančních úřadů a dalších autorit, které 
nechají firmy a řetězce prodělávat, čímž přicházejí o daňový výnos, ale hlavně 
nechávají řetězce několik let cenově likvidovat menší hráče na trhu, kteří počítat 
umí a prostě jim to nemůže vycházet prodávat pod cenu. 

V drtivé většině je prapříčinou takového smutného konce špatný vztah k 
zákazníkům a nepochopení jejich potřeb. Krachující firmy nejsou nastaveny na 
potřeby zákazníků a nezajímá je spokojenost zákazníka. Tedy to, co o mne budou 
vyprávět tři minuty po tom, co opustí můj obchod. Prostě dostali slevu, tak co by 
chtěli víc?! Jinde to levněji nekoupí.

Bohužel, čím dál více podnikatelů naskočí na sebevražednou hru zvanou slevy, 
nebo prostě již nemá tolik síly a umu vysvětlit svému zákazníkovi rozdíl mezi 
kvalitním zbožím a lacinou napodobeninou. 

Přitom šroubovák, který nedokáže utáhnout 3 šrouby v řadě, aniž by z něj nebyla 

5. chyba
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vrtule, není přeci šroubovákem, ale parodií a to i přes to, že stojí desetinu ceny. 
Autopumpička, které při prvním stlačení praskne plastové madlo a roztrhne vám 
ruku, není také kvalitním produktem, který by vám přinesl radost z dofouknutého 
kola 5 minut před plánovanou víkendovou vyjížďkou.

Spousta lidí dnes tráví čas na internetu, kde hledá zlaté vejce bez práce a přidané 
hodnoty. Něco, co by někde objevili v Číně a pak tím lacino zaplavili český trh a 
nakapsovali se. 

Nebo ještě hůř, hledají napodobeniny, které by vydávali za doposud nabízené 
kvalitní zboží s tím, že se jim znásobí marže. Hledají napodobeniny skutečných 
kvalitních produktů a lákají na zlomkovou cenu. 

Nejde o to, kde je věc vyrobena, ale kdo hlídá výslednou kvalitu. Na jakých strojích 
je věc vyrobena, zda na vyřazených druhotných nebo prvotřídní technologii se 
špičkovým seřízením. Z jakého materiálu a v jakém prostředí s jakými dopady.

Slyšeli jste o levném nábytku za super cenu? O tom nábytku, který pak zadrželi 
rakouští celníci, protože vykazoval radioaktivitu? Odkud asi bylo to laciné dřevo, 
které ve svém cenovém důsledku dělalo z ostatních poctivých truhlářů nenasytné 
lumpy?

Nízká cena je vždy primární známkou laciné výsledné hodnoty, kterou vám 
zakoupená služba či produkt přinese. Pokud tomu tak není, tak je to také špatné, 
protože obchodník prodává s nezdravou marží a zákazník ho tam do roka již nenajde, 
takže na záruku a následnou péči může zapomenout.

Platí: laciné zboží - laciná dodávaná hodnota - laciný zákazník.

Vaším úkolem, jako úspěšného podnikatele, je dodávat kvalitní produkt a 
službu. Zapomeňte na lacinky! Vy nechcete mít laciné zákazníky, kteří zmizí jako 
mávnutím kouzelného proutku, jakmile se něco někde pohne o desetník.

Poslouchejte zákazníka, co říká a co pod čarou myslí, snažte se vžít do jeho situace, 
dejte mu ucelené řešení problému. To je to, co hledá. 

Nastavte si firmu na spokojenost zákazníka. Pokud přijde pro skobičku do zdi, pak 
s ním pohovořte, poptejte se, co se chystá dělat, doporučte mu kvalitní ocelovou 
skobu, nabídněte ocelový vrták na předvrtání a speciální igelit na oblepení, aby pak 
nemusel uklízet celý byt od prachu. Od věci není ani free aplikace do telefonu na 
detekci kabelů ve zdi. Případně doporučte odbornou firmu, která mu obraz pověsí… 
On to řeší jednou, neví, vy jste v tom každý den. 

Pochopili? 

5. chyba
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Zákazníkovi nejde přímo o tu skobičku, ale o pověšený obraz, na který se bude 
moci dívat a nemít při tom omotané obě ruce fáčemJ.

To zákazníkovi dodejte. S tím mu pomožte. Ukažte mu ten rozdíl od laciného řešení 
se spoustou rizik. 

Vím, není to lehké, ale je to bezpečná cesta k získání důvěry ve vás a spokojenosti 
zákazníka, který si pak při drobných domácích pracích vzpomene jen na vás. 

Pokud někdo odchází jen s tím, že jste drazí, pak je to proto, že se vám nepodařilo 
vysvětlit hodnotu, kterou zákazník za své peníze od vás dostane. Pokud ta bude 
v jeho očích vyšší než cena, máte vyhráno. Máte firmu nastavenu na spokojenost 
zákazníka. Budete dodávat to, co zákazník skutečně chce, ne jen laciné polotovary.  
A bohužel, občas je k takovému pochopení potřeba i těch fáčů na rukách…

Obecně… V Čechách je obrovská příležitost proniknout právě v těchto službách  
a přidané hodnotě pro zákazníka. To je pole neorané a do budoucna obrovská 
příležitost. Naklikat  něco na webu umí každý blb, ale co pak s tím? 

Aktuální studie a byznysoví odborníci se shodují v tom, že právě do služeb a 
knowhow se bude vše posouvat. 

Vše, co půjde hodit do košíku na webu se přesune v první fázi na internetové 
obchody, kde budou prosperovat jen ti dominantní a v druhé fázi začnou o chleba 
přicházet i oni s tím, jak bude snadné pro výrobce provozovat si svůj vlastní 
internetový obchod a logistiku.

Ale zákazník bude stále potřebovat vidět na konci lidskou tvář, která pomůže, 
poradí, naučí a vyřeší nestandardy.

V ten okamžik začneme skutečně využívat technologie a všechny ty super věcičky 
na usnadnění života. Až nás s nimi někdo naučí pořádně zacházet a využívat je. 

O kolika funkcích třeba víte u vaší placaté televize na zdi? Kolik funkcí využíváte 
denně na svém chytrém telefonu? Také vám leží ladem a zahálí, místo aby vám 
sloužily naplno?

Kdo nepochopí v čem spočívá výsledná spokojenost 
zákazníka a co jsou ta trápení, která musí zákazník 

překonávat a se kterými potřebuje pomoc,  
nemůže mít fungující firmu. 
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Jedou bez přístrojové desky

V podnikání jsou některé věci trochu složitější, než se na první pohled zdá. Ale 
téměř vždy lze nastavit ekonomické fungování tak jednoduše jako např. v rodině, 
kde je dobrý přehled o tom, jak se daří a co si lze dovolit.

Mluvím o tom, že na jedné straně musíte nakupovat vstupy, např. v podobě zboží, 
nájmů, energií, účtování, mezd a odvodů a na druhé straně tržíte za prodané zboží 
a služby. Za to, co poskytujete druhým výměnou za peníze.

Zní to jednoduše, ale realita je taková, že se většinou mění nákupní ceny zboží,  
k nájmům ještě čas od času přibude nějaká dodatečná faktura na vodu, otop,  
úklid atp., účetní si řekne více za nějakou neplánovanou kontrolu úřadů, na druhé 
straně zákazník vrátí zboží nebo ho nezaplatí, snížíte cenu v reakci na agresivní 
konkurenci, musíte vyjet k zákazníkovi ohledně reklamace… a už se nám to vše 
komplikuje. Do toho kasírujete cizí peníze, které v podobě DPH vybíráte pro stát  
a musíte ho pravidelně státu odvést. Takže chvíli to vypadá, že je na účtu dost  
peněz, najednou je tam o několik desítek či stovek tisíc méně…

Vydělávám ještě, nebo už prodělávám? Jak jsem vlastně na tom? Zvládnu vše 
poplatit?

Na tyto otázky většina pohořelců nedokázala odpovědět. Nevěděli. Neuměli si to 
nastavit, udělat v tom pořádek, systém evidence a hlavně pravidelného monitoringu 
s nutnými akčními kroky k nápravě.

Malé podnikání a rodinné firmičky to většinou vědí a bedlivě hlídají. Nemají totiž 
žádný finanční tuk, který by to chvíli vypolštářoval, zamaskoval problém. Musí se od 
samého počátku chovat hospodárně, přemýšlet a nedělat chyby. To je to krásné na 
malém začínajícím podnikání. 

Čím ale větší firma s košatější organizační strukturou, tím více se jede naslepo  
a setrvačností. 
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Často je taková firma dávno po smrti, ale ještě o tom neví. Mívají totiž kvartální 
hodnocení, pololetní nebo spíš dokonce roční závěrky. Někdo z controllingu to chtíc 
nechtíc musí k určitému datu dát do rozvahy a výsledovky a pak všichni žasnou. 

O to víc, když nehospodaří jen s vlastními prostředky, ale mají různé kontokorenty, 
debety, provozní úvěry, atd. Stále je kde brát. Pak nemají ani tu nejzákladnější 
kontrolku včasného varování v podobě hotovosti v pokladně a peněz na účtu versus 
pravidelné měsíční výdaje.

Jsou to takové byznysové Titaniky, kde se na palubě ještě tančí, zatímco podpalubí 
již nabírá vodu a celé to směřuje nezadržitelně ke dnu.

Aby toho nebylo málo, je potřeba dát pozor ještě na jednu věc. Tou je rozdíl mezi 
čistě účetním pohledem na fungování vaší firmy a manažerským pohledem. 

Účetní se snaží vyhovět daňovým potřebám státu a s tím bojují daňaři, kteří hlídají, 
aby firma maximálně využívala pravidel hry ke svému prospěchu a růstu. Snaží se 
daňovou zátěž optimalizovat.

Takže například nakoupíte nábytek a vybavení do provozovny. Zaplatíte za něj 200 
tis. Kč, které zmizí z účtu okamžitě. Vy si však nemůžete dát do nákladů a odpočítat 
z daní celou tuto částku. 

Účetní musí nábytek rozúčtovat do několika let, po které vám bude sloužit a tudíž 
v prvním roce si odečtete z daňového základu např. jen 1/4 tedy 50 tis Kč a zbylých 
150 tis Kč v podstatě v základu daně zdaníte a odvedete z něho ještě daň, jakoby jste 
těch 150 tis Kč ještě měli. 

Zmiňuji to jen proto, abych přiblížil další zákonitosti, jako je cash flow, tedy tok 
hotovosti, versus účetní výdaje.

Chcete-li být úspěšní, nechte hlídání daní na účetní a daňové firmě, která vás bude 
průběžně informovat o účetním stavu firmy tj. rozvaze, výsledovce, pohledávkách  
a závazcích a stavu majetku firmy. 

Vy sami si však udělejte svůj řídící a kontrolní Dashboard, neboli přístrojovou 
desku podnikání.

Co to konkrétně je? Jak to vypadá?

Je to přehled nejdůležitějších ukazatelů, které vám ihned řeknou, zda je vaše firma 
v dobré kondici, nebo se něco vyvíjí špatně a je potřeba na to ihned reagovat. Zda se 
ubíráte dobrým směrem a správnou rychlostí, aby se něco nepřihodilo.

Tato přístrojová deska slouží jako budíky v autě. Může být různě propracovaná  
a automatizovaná. 
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U malých firem je to většinou několik základní grafů v excelovské tabulce, kam se 
na denní bázi shromažďují data, co se daný den dělo, jaká byla výkonnost a grafy 
je přehledně graficky znázorňují. Takže je hned vidět, zda něco kontrolovaně roste 
a proč, nebo klesá a proč. U velkých firem používají složitější online pobočkové IT 
řešení.

Ale jako ve všem... Důležitý je selský rozum! 

Vzít si jen pár nejdůležitějších ukazatelů a neutápět se v měření kde čeho. Jako  
v autě… tachometr, jak jedete rychle, protože pravoúhlou zatáčku 180Km/h prostě 
neprojedete, otáčkoměr, zda nepřiměřeně nešťavíte motor, teploměr, stav paliva  
a provozních kapalin, které by znamenaly vážné problémy. To je to, co musíte hlídat.

Ve firmě doporučuji soustředit se také jen na pár nejdůležitějších charakteristik.

Jsou to hlavně: 

 Denní stav účtu, stav pokladny a množství peněz na cestě k Vám.

 Očekávané běžné pravidelné měsíční provozní výdaje versus následně 
skutečné výdaje za daný měsíc.

 Výše kumulované denní marže a vydělané marže od začátku měsíce, tedy to 
co jste denně vydělali „do kapsy před zdaněním“ a kolik toho je od začátku 
měsíce. To jsou ty vaše nastřádané kousky marží, vaše peníze v hrubém.  
Z toho pak musíte být schopni poplatit měsíční výdaje. Plus by vám něco 
mělo zbýt do rezervy, na rozvoj a jako zisk před zdaněním.

 Tržba, pokud máte marži stanovenou přesně daným procentem z obratu. 
Jinak je tržba zcela bezpředmětná. K čemu je vám 100 mil obratu, když 
zisk bude 5 tis Kč? Tržba zajímá jen finanční úřad, pokud roste a odvedené 
daně tolik ne, musíte vysvětlovat, což bývá záležitost třeba obchodů, které 
otevřou ještě další distribuční kanál např. internetový prodej za podstatně 
nižší marže. Tržba roste, marže a zisk tolik ne.

 Denní počet prodaných jednotek – zboží, objednávek, to co vás živí.

 Struktura prodaných jednotek – co vás živí víc, co méně, kolik čeho si 
zákazníci odnesou.

 Počet oslovených zákazníků, počet zákazníků, kteří reagovali na oslovení  
a přišli na prodejnu, hodnocení zákazníků a jejich spokojenost, atd.

My tímto způsobem v naší maloobchodní firmě přesně víme, kolik obsloužíme 
denně zákazníků, o co měli zájem, zda v hotovosti nebo na splátky, kolik jsme utržili 
a hlavně kolik daný den vydělali. Jaká je aktuální struktura financí a jaké peníze jsou 
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na cestě. Zda je to ve srovnání s minulými lety a letošním plánem v pořádku, nebo 
se začíná něco dít?

Tato informace chodí automaticky večer do telefonu po uzávěrce v účetním 
systému prostřednictvím sms. V sobotu ráno pak nad Dashboardem pravidelně 
rozebíráme průběh uplynulého týdne, co se povedlo, co ne, kde je potřeba od koho 
pomoci, na co je potřeba připravit korekční akční kroky. 

To je mechanizmus dobré kontroly nad výkonností byznysu a jeho kondicí. Podobný 
jednoduchý mechanizmus by měl mít nastaven každý, kdo chce uspět a vybudovat 
spolehlivou firmu.

Připadá vám to přirozené? Věřte, že v drtivé většině firem nemají ani šajn, jak jsou 
na tom. Většinou jim to připomenou až věřitelé a taková smrtelná chyba je pak pro 
všechny bolestivá.

K základním Vašim úkolům hned od počátku patří 
role pokladníka a dobrého hospodáře, který má  

v každém okamžiku naprostý přehled o firmě.  
Bez funkční přístrojové desky se na trať 
podnikatelského soutěžení nepouštějte! 
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Oslepnou a ohluchnou ve firmě 

Tato chyba se stává zejména podnikatelům, kteří již nějakou dobu podnikají. 
Neuhlídají svoje zaměření a soustředění a nechají se postupně zahltit množstvím 
nedůležitých starostí, povinností, potřebností.

Aby se jich zbavili, protože z nich tyto drobnosti vysávají kreativitu a strategický 
rozhled, přijímají v pudu sebezáchovy zkratkovitá opatření. Kvůli jedné špatné 
zkušenosti hned raději zabijí dobrou službu pro ostatní. Přestanou mít před očima 
toho svého ideálního zákazníka, pro kterého to všechno dělají, přestanou slyšet 
jeho přání. 

Prostě nerozumně reagují na vzniklé potíže.

Vzpomínáte na službu, kterou zavedlo Makro s hudebními cédéčky? Kdokoli si ho 
zakoupil, mohl ho do 14ti dnů klidně vrátit. 

Výsledek? 

Služba byla po měsíci zrušena, protože se našlo pár chytráků s typicky českou 
vlastností si nabrat maximu alb, doma si je vypálit a jít vrátit originály. Makro zrušilo 
tuto službu všem. 

Nebylo lepší se zamyslet a pozicovat tuto službu napřed zkušebně jako prémiovou 
službu pro prémiové zákazníky  se zlatou kartou a vyzkoušet to na nich? Nebo udělat 
limit na počet CD?

Já se s tím také střetávám a ze zkušenosti musím říci, že to občas není jednoduché 
se tomu ubránit. Jednak proto, že vás mrzí, kolik času a přemýšlení jste vložili do 
přípravy podobné služby a pak se najdou jeden dva zákazníci, kteří ji zcela zneužijí 
a způsobí vám značné škody. V emocích pak máte tendenci vše okamžitě stopnout.

Každý rok například doplňujeme několik desítek zápůjčních telefonů pro zákazníky, 
kteří přinesou svůj telefon na servis a potřebují ho seřídit, tak aby byli stále na 
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příjmu. Každý rok i přes evidenci papírově a elektronicky se jich cca 20 kusů někde 
rozplyne. Je to jako by mizely v Bermudském trojúhelníku. Prostě je zákazníci 
různými kličkami a nestandardními postupy vědomě či nevědomě nevrátí. 

Navíc jsme řešili stížnost, že překopírované kontakty do zápůjčního telefonu 
pravděpodobně nejsou všechny, že se něco ztratilo.

Rozčílil jsem se nad takovým nepoctivým chováním, když jsme opět odepisovali 
cca 20 telefonů a byl kousek od toho, abychom službu půjčování v době záručního 
seřízení zrušili. Nebo kompenzačně zpoplatnili. 

Pak ale naštěstí převládl chladný rozum. Kvůli 20ti nepoctivcům a jedné potížistce 
přeci tuto chválenou službu nevezmeme několika tisícům zákazníků, kteří za rok 
přijdou na servis!? Ani se kvůli tomu nevyplatí vymýšlet opatření a trestat tím 
poctivé. Nechali jsme to být. Jen technici dostali pokyn při půjčování více zvažovat  
a na základě historických dat hodnotit situaci s cílem vyhovět zákazníkovi, ale 
zároveň chránit zápůjční telefony.

Provozní slepota je ukryta ještě v jednom aspektu a podnikatelé na ní chybují často. 
Totiž  v tom, že přestáváte vidět drobné a později i větší nedostatky, nedokonalosti. 

Ať už třeba na provozovně samotné, tak na postupech a procesech. Prostě si na 
to velmi rychle zvyknete, otupíte a věci vám připadají normální, protože jste s nimi 
denně.

Tady je zaprášené zboží, tady je odřené to či ono, není ve firemním manuálu 
upraven ten a ten proces či postup atd.

Prostě zákazníci, kteří přijdou jednou za čas vidí pak věci jinak, než vy a než vy 
chcete. Vy si namlouváte, jak vše bezvadně funguje, zatím co zákazníci už jsou 
rozladěni a vidí, že věci začínají skřípat. A někdy až tak zásadně, že zákazník odejde 
svěřit důvěru ke konkurenci. Často to může být jen drobnost. Ale v dnešním 
konkurenčním prostředí se každá drobnost počítá.

Proto my například využíváme rituál s nově příchozími kolegy do firmy, aby si první 
týden psali veškeré i sebemenší postřehy, co bychom mohli zlepšit, co jim připadá 
nedokonalé, nepůsobí na ně dobře atd.

Následně pak také provádějí mysteryshopping u všech konkurentů, abychom se 
srovnali. Provozní slepota také často souvisí s pohodlností něco předělávat, měnit, 
zlepšovat. Je však důležité si na klíčové věci zavést používání šikovných nástrojů 
jako například Image Check Out, kdy si úplně na začátku, kdy vše s entuziazmem 
vymýšlíte a připravujete, jasně stanovíte, jak co má vypadat, co je klíčové a musí být 
bezvadné a co to vlastně měřitelně znamená, že to bude bezvadné.
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Většinou by vám kriteria bezvadného fungování měl stanovovat zákazník, pro něj 
to děláte, ale u některých věcí můžete samozřejmě použít vlastní rozum.

Firmy, kterým záleží na dobrém renomé si do takového kontrolního listu dávají 
např. přesný minimální počet mincí a bankovek, který musí ráno a nejlépe v průběhu 
celého dne být v pokladně, aby se nestalo, že zákazník uslyší: „…nemáte menší, já 
nemám drobné…“, nebo dokonce: „… to si musíte dojít rozměnit..“, stejně tak, že v 
tiskárně bude před otevřením minimálně 100 listů papíru A4 a v šuplíku jeden balík 
v záloze atd. Lze to kdykoli zkontrolovat a navázat dodržování na měsíční odměnu. 
Zároveň tyto věci zařadit do denní rutiny pro personál. Máte nastaven standard, 
denní pravidelnost, systém kontroly odchylek a návazné kroky ke korekci. Věřte, že 
tyto věci fungují!

Vyvarujte se chyby, kdy přestáváte vidět a slyšet  
pro zákazníka důležité věci. Rychle se mu odcizíte  
a díky konkurenci už nemusí mít důvod se vrátit.  

Používejte proti tomu vhodné nástroje. 
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Když to shrneme:

Řekli jsem si, co je nečastějších 7 fatálních chyb začínajících podnikatelů, které 
dokážou torpédovat i zaběhlejší firmu, pokud se vytratí ostražitost.

Kdybyste si měli z celého eBooku odnést ta nejpodstatnější doporučení, pak 
jednoznačně tato:

 Musíte zákazníkovi  jednoduše a srozumitelně vysvětlit, proč jste tady, co mu 
přinášíte a jakého trápení ho umíte zbavit. 

 Ukázat, proč vy jste zrovna ti nejlepší a čím se odlišujete od ostatních. V čem 
spočívá ta vaše hodnota, kterou přinášíte do života zákazníkovi.

 Snažte se dívat co nejdál dopředu a směrujte vše k vámi vysněnému cíli,  
o kterém jste bytostně přesvědčení, že bude fungovat a je to vaše podoba úspěchu.

 Nezapomínejte při tom na vyšší princip – proč to má všechno smysl dělat věci 
správně a poctivě. 

 Buďte co nejvíce mezi zákazníky. Jejich potřeby se vám dostanou do krve. 
Buďte na jedné lodi se svou posádkou a podporujte ji. Dávejte jim ten potřebný 
plamen a zapálení pro věc. Radost ze spokojených zákazníků, kteří vás oceňují, je 
pak jako benzín do plamene.

 Jako všechno i podnikání a postavení funkční firmy je potřeba se naučit. Ať se 
vám to líbí nebo ne. Vyplatí se tomu věnovat čas a energii. Udělat si pečlivě ten svůj 
„domácí úkol“ a vše dobře poskládat do šablony úspěšné milionové firmy.

 Opusťte mýtus, že firmu řídí majitel či ředitel. Úspěšné firmy řídí zákazníci  
a ředitel jen zařizuje a zprostředkovává, aby firma dodala, co zákazník žádá a za co 
je ochoten profitabilně zaplatit. 

 Aby se vám firma nerozplynula běháním za každým zákazníkem, vy musíte mít 
pevně v ruce kormidlo a před očima vizi a budíky aktuální výkonnosti, zda je vše pod 
kontrolou. Nezapomínejte se bránit provozní slepotě a hluchotě.

 … jo a se slevami opatrně jako s ohněm!

Pokud byste chtěli jít v některých oblastech hlouběji a z momentálně smrtelné 
chyby v podnikání udělat svou přednost a konkurenční výhodu, která vám pomůže 
krok za krokem vybudovat obdivovanou úspěšnou firmu, doporučuji přečíst 
si speciální eBook Vaše Milionová Firma, kde se od teoretických věci přechází  
k praktickým krokům, kterými milionovou firmu vybudujete.

https://www.chalupsky.cz/vase-milionova-firma/
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Jsem nadšený, že jste dočetli až sem! Jestli jsem vám v něčem pomohl, jsem za to 
rád!  Prozradím vám za to tu poslední bonusovou a snad největší hrozbu a chybu 
současného i začínajícího podnikatele...

Tou je pasivita, nečinnost, odkládání, zůstávat v davu, neprojevovat se, bát se 
vystoupit a promluvit, bát se dát o sobě vědět, říci svůj názor, inspirovat druhé 
lidi...

Nyní si to můžete jednoduše na sobě vyzkoušet, zda uvnitř Vás dřímá naturelem 
úspěšný podnikatel nebo ne. Uděláte další krok k vybudování svého úspěšného 
podnikání?!

7 smrtelných chyb současných podnikatelů
při budování úspěšné firmy.
1. vydání
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současných podnikatelů 
při budování úspěšné firmy.

Co dělá z jedněch milionáře 
a druhé zadluží na dlouhé roky?

“Perfektně vystiženo, 
čtivě napsáno! Místy 
jsem se pobavila, protože 
přesně to vidím kolem 
sebe. Kdo neví, končí!”

“Teď už vím, kde se mi 
podnikání zvrtlo, chyba 
číslo 7. Ale když je člověk 
v tom od rána do večera, 
nevidí to.”

“Jde o tak principiální 
věci, že by si takovou 
mapu minovým polem měl 
pořídit každý, kdo to myslí 
s podnikáním vážně.”

Jarda Chalupský
Vizionář, podnikatel a expert na řízení kvality six sigma. Z malého 

jihočeského městečka se jako první Čech dostal do prestižní 
organizace interního auditu General Electric v USA, kde pracoval  
pro legendárního Jacka Welche na projektech zlepšování byznys 
procesů a zavádění změny. Následně si založil svou konzultingovou 
firmu, aby mohl získané know-how předávat také šikovným firmám 
v Čechách a na Slovensku. V současnosti rozvíjí své dvě úspěšné 
milionové firmy a detailní návod, jak spolehlivě na to, předává 
dalším.

Co o eBooku říkají ?


