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Editorial
Zažili jste někdy nějakou rodinnou
oslavu? Jak dopadla? Měli jste z toho
dobrý pocit, špatný pocit, smíšený pocit?
To, jak taková oslava nakonec dopadne,
závisí hlavně na její přípravě. Co tedy
plánujete na rodinných oslavách? Zpravidla
kolik přijde hostů, kolik toho sní a kolik
toho vypijí. U firemního plánování je to
v podstatě podobné.
Lidé však někdy zapomínají, že chtějí, aby
byla oslava i pěkná a lidé se na ní cítili
dobře.

Ve firemním plánování plánujeme nejen
čísla, obraty a počty kusů – jedna z těch
důležitých věcí je, abychom z toho také
měli dobrý pocit. V tomto našem vánočním
vydání jsme se proto zaměřili na důležité
aspekty plánování a na možné chyby, které
s plánováním souvisí. Některé firmy jsou
z hlediska plánování až extrémní a jediné, co
je zajímá, jsou čísla v tabulkách. Na druhou
stranu se podívejte na některé podnikatele,
kteří své plány vytvářejí tak řekněme „by
the way“, tzn. mimochodem.
Plánování má svoje know-how a právě
v tomto čísle chceme, abyste se k němu co
nejvíce přiblížili.

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel
Hubbard College of Administration, Brno
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Schopnosti

Schopnosti – Jak věci zlepšit?
1.

POZOROVÁNÍ
Je aktivní činnost. Pokud chceme cokoliv
plánovat, musíme se dívat směrem ven,
na cestu a nebo místo, kam se chceme
dostat. Chceme-li jet např. na hory
lyžovat, je dobré si předem zjistit
informace, díky kterým víme,
jak se správně obléct atd.

6.

NÁPRAVA

2.

VNÍMÁNÍ

Je další důležitý aspekt,
abychom dovedli daná
fakta přijmout a zamyslet se
nad tím, co s námi dělají. Z hlediska
vnímání je důležité si uvědomit,
v jaké kondici se člověk aktuálně
nachází. Jsou situace, kdy
člověk přecení své schopnosti.
Proto je důležité vnímat stav,
ve kterém se nacházíme.

Když jsou věci dokončené, je
dobré se zamyslet nad tím, co
lze vylepšit, abychom příště
dosáhli vyšší kvality.

5.

3.

ÚPLNĚ
DOKONČENÁ
ZMĚNA STAVU

VYHODNOCOVÁNÍ

Další krok při vykonávání všech
akcí, které jsou potřebné na cestě
k dosažení cílů. Je velmi důležité,
aby všechny kroky byly zcela
dokončené.

4.

PROGRAMOVÁNÍ

Jestliže jsem vyhodnotil všechny
kroky, je dobré si vytvořit ideální
scénu – kam se chci dostat. Říct si, co má
být na konci a jak to tam vypadá. Program je
dopředu sepsaná série kroků, která nás provází
na cestě k ideální scéně.

Znamená dát si dohromady
fakta, která se týkají dané
situace, a říci si, kterým směrem
se vydáme. Když člověk zná
úspěšné postupy a nebo
funkční model nějaké
oblasti, je dobré
z něj vycházet.

K tomu, aby byl 6. krok dobře vykonaný, je potřeba ještě jedna důležitá věc – a to je pokora.
Jen pokorný člověk se dokáže zlepšit. Lidé, kteří všude byli a všechno ví, jsou na svých hranicích a nemohou
se dále nikam posunout. Když je člověk pokorný, začne pozorovat, v čem se může zlepšit, a toto kolečko
začíná znovu od začátku.
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faktory
úspěšného podnikání
Na přelomu roku se většina lidí dívá na rok uplynulý a na to, čeho by chtěli dosáhnout v tom roce následujícím.
Tvoří si tedy tzv. plány. Plánování je pro nás velmi přirozené. Děláme to často a pravidelně. Člověk se vždy
dívá na to, co bude dělat za hodinu, zítra, pozítří. I doma se domlouváme s partnerem např. na tom, zda
půjdeme večer do divadla, nebo do kina. Se zákazníkem pak na tom, kdy se sejdeme, a schůzku si plánujeme
na konkrétní den a hodinu. Není to nic jiného než plánování. Podíváme se do budoucnosti a ve volném
prostoru si domluvíme schůzku.

Existují 3 základní oblasti, ve kterých lidé plánují:

1. Kde nebo kdo budou – ve čtvrtek, v neděli, večer. Kde budou tedy fyzicky a konkrétně, nebo kdo budou
(číšník, hasič, ředitel, doktor atd.)
2. Co budou dělat – tj. plánují. Např. já budu… stavět chatu, plavat, hrát fotbal, kreslit.
3. Čeho by chtěli dosáhnout – já bych chtěl mít v úterý večer hotový plán, hotový a nakreslený dům či grafiku
nebo vytvořený konkrétní návrh na vizitky. Chci si koupit nějaký produkt ze zdravé výživy a chci ho mít
do 14 dnů doma.
Díváme se tedy na to, kde a kým bychom chtěli být, co bychom chtěli dělat a co bychom chtěli mít.
Z hlediska plánování je nejdůležitější dívat se na to, co bychom chtěli mít.

Pokud chci mít objednávky, tak
musím telefonovat, komunikovat se
zákazníkem, ukázat mu, co děláme,
a poznat ho. A musím chtít být
obchodníkem. Všechny předpoklady
spolu tedy souvisí. Ale skutečně –
když chci něčeho dosáhnout, tak
je velmi efektivní dívat se na to, co
chci mít. A to mnoho lidí nedělá.
Když se při pohovorech bavím např.
s mladými potenciálními asistentkami
a ptám se jich, jaké jsou jejich životní
cíle, tak většina z nich řekne: „Chci
si najít dobrou práci.“ Dobře, a jaká
je to práce? „No tak… abych zaplatila
hypotéku a měla kde bydlet.“ Takže
ony si vlastně vytváří jenom to,
kde by chtěly být. Poté už jim je
v podstatě jedno, co budou dělat,
a už vůbec pro ně není podstatné,

co budou mít. Peníze jako takové
by mít chtěly, to ano. Ale ony
nepřijdou zadarmo. Peníze přijdou
jenom tehdy, když něco vytvoříte.
A v žádné firmě člověk dlouhodobě
nevydrží, pokud sám neví, čeho chce
dosáhnout.
Plánování často souvisí s intuicí
S plánováním je spojeno mnoho
těžkostí. Ale jedna taková velmi
zajímavá věc je, že plánování častokrát
souvisí i s intuicí. Mnoho lidí mi
odpovídá, když se jich zeptám na to,
jak dosáhli svých cílů: „Nevím. Já jsem
si prostě řekl, že chci dům, rozhodl
jsem se, šli jsme do banky a potom
jsme to nějak udělali. Neměl jsem
na dům peníze, ale když jsem se
rozhodl, že ho chci mít, tak peníze

nějak přišly.“ Lidé se mnohdy snaží
dostat business plán a celkově
plánování do stavu, kdy budou mít
rozplánovaný každý detail, každou
drobnost. Ale praktická zkušenost
v životě ukazuje, že to tak úplně není.
Myslete ve velkém
Musím se podívat hlavně na to, co
vlastně chci. A pokud chci mít velké
cíle, tak musím rozmýšlet ve velkém.
Velcí lidé měli velké myšlenky. Ne vždy
se jim je podařilo naplnit, ale vždy to
začínalo nějakou velkou myšlenkou.
Takto vlastně člověk funguje – jako
lidská mysl. Když se podíváme
do slovníku, tak člověk je lidská mysl,
která má tělesnou schránku a je
schopná myslet, mluvit a pracovat.
A ta bytost se vždy nejdříve rozhodne,
5
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co chce, poté přemýšlí, jak toho
dosáhne – tedy plánuje, jak se tam
optimálně dostane, a poté vykročí a krok
za krokem tam jde.
Když se v dnešní době nějakého
zaměstnance zeptáte, co by vlastně
chtěl, setkáte se mnohdy s tím, že
vám nedokáže vůbec odpovědět.
Netuší, co by vlastně chtěl. A když mu
řeknete – chci od tebe, abys udělal
tolik objednávek nebo měl takový
úspěch nebo dosáhl takových cílů, tak
se z toho někteří mohou cítit dokonce
i podrážděně. Ať už je to jakkoliv, ať už
vám kdokoliv říká o plánování cokoliv,
platí následující:

Plány mohou být
vykonané, a to
vždycky, včas
a v termínu.

Byla o tom napsaná spousta knih. A lidé,
kteří píší knihy o plánování, se zpravidla
shodují na tom, že je to v podstatě velmi
jednoduché. Jen se zkrátka musíte
rozhodnout a jít za tím. Já vím, snadno
se to říká, ale je pravda, že když to
má člověk udělat, tak s tím má občas
problém.
Rozfázujte si to
Každý velký plán se uskuteční jenom
tehdy, pokud budete postupovat
po jednotlivých krocích. A aby se ty
kroky děly, tak musíte věci plánovat
na každý jednotlivý den. Dám tedy
příklad: chci postavit dům. Musím si
tedy naplánovat, co budu skutečně dělat
každý den. Protože dům se nepostaví
sám. Já si musím říct: tento den tahám
elektriku, tento den omítám budovu
a tento den dělám okna.
Plánujte po týdnech
Činnosti jednotlivých dní se uskutečňují
jenom tehdy, když jsou naplánované.
Protože přijít ráno do práce
6

do rozdělaného domu a až tam si
říct, co budeme vlastně dělat, může
vést tak akorát k tomu, že budeme
půl dne plánovat to, co budeme
dělat po obědě. Vždycky je dobré
si ty jednotlivé kroky na denní
bázi říct i den dopředu. Dnes si
tedy řeknu, co budu dělat zítra,
pozítří nebo popozítří, a večer si
vytvořím konkrétní plán na další den.
A na konci týdne si vždy naplánuji,
co budu dělat ten týden další.
Vyžadujte dokončení
Stejně tak je z hlediska manažmentu
a řízení důležité, abyste na denní
bázi vyžadovali dokončování věcí
od svých lidí. V dnešní době je
mnoho lidí tzv. „překomunikovaných“.
Je hodně vlivů, které ovlivňují lidi
v týmu. A je jedno, zda se jedná
o FB, novinky, youtube, kamarády,
telefony, či spoustu jiných aplikací,
které jim berou pozornost. Pokud je
komunikačních vjemů až příliš, tak
má člověk pozornost roztříštěnou
a nesoustředí se na to, na co by
měl – na úlohy jednotlivého dne
nebo úlohy, které jsou na daný
den přidělené. Proto by se
měl šéf v podstatě pravidelně
a systematicky ptát svých lidí, co
mají dokončené, co dělají a zda je to
hotové tak, jak si představoval.
Buďte přesní v tom, co chcete
Když se budete dívat na dokončení
celkového plánu – zde opět použiji
příklad s domem – tak čím reálněji
a hmotněji si dokážete představit
finální výsledek, tím větší šanci
máte, že bude postavený přesně
ve stanovený čas. Mnoho lidí si
říká – já bych chtěl prodávat, chci
být dobrý obchodník, mít dobrý
obrat. Ale co to je dobrý obrat?
Kdy budete vědět, že máte dobrý
obrat? Je to milion korun za týden,
za měsíc, za rok nebo za 10 let? Vždy
ten milion asi nějak vyděláte, ale je
otázka, jak dlouho vám to bude trvat.
Takže člověk musí být přesný v čase,
ale i ve velikosti toho, co chce.

Nebojte se kreslit to, čeho chcete
dosáhnout
Vezměte si papír a nakreslete si, co
chcete. Znám dokonce i lidi, kteří si
věci tvoří z plastelíny. Před 3 lety
jsme s jedním z mých klientů vytvořili
z plastelíny takovou demonstraci, jak
vypadá rozložení jeho produktů v rámci
ČR. A jen tak mimochodem tehdy řekl:
„Dáme něco i do Abú Dhabí a taky sem
něco do Saúdské Arábie.“ A dnes jim
běží obrovský projekt v Abú Dhabí. Je
to tři roky nazpět, co si tyto věci vytvořil
z plastelíny, a ano, chvíli to trvalo, ale
dneska jsou tam!
Najděte dobrý účel, proč projekt
chcete zrealizovat
Mám zkušenost, že pokud lidé jako
důvod vnímají pouze peníze a nic
jiného, mnohým z nich se projekt vůbec
nepodaří. A někteří z těch, kterým se
přesto podaří, z toho nebudou mít
takovou radost. Proto je potřeba, aby
každý plán, cíl a každá budoucnost, která
má být definovaná, měla dobrý účel.
Dobrý účel znamená, že když se
výsledek podaří, tak to poslouží mnoha
lidem. Často se například stává, že
ve chvíli, kdy rodina dostaví dům, začne
mít problémy se vztahy. Zkrátka, cíl
postavit dům je dal dohromady, ale oni
nestavili dům za účelem, aby vytvořili
dobrou rodinnou pohodu a atmosféru,
ale proto, aby ho měli jako takový. Dům
ale sám o sobě atmosféru neudělá. Dům
je prostě dům. Co tvoří atmosféru, je
člověk. Proto i dům musí mít nějaký účel.
I obrat, kterého chcete dosáhnout, musí
mít nějaký účel.

Cokoliv, za čím jdete,
by mělo mít nějaký účel
a mělo by to být
spojené s něčím, co
lidem pomáhá.

Definujte si milníky
Víte, i u toho celého domu – když
ho budete stavět třeba i rok a půl
– potřebujete vědět, že tady máte
základy, tady máte obvodové zdi atd. Je
tedy potřeba vždy vědět, kde na cestě
k celkovému cíli se zrovna nacházíte,
a říct si, že je to tak, jak to má být.
Jednoduše na své cestě potřebujete
mít milníky a ty by měly být založené
na faktech. Fakta znamenají, že víte,
jaká je produkce nebo produkt, jaké
jsou podprodukty a jaké kroky se musí
udělat. Vezměme si tento příklad:
chce-li mít nějaký obchodník 20 milionů
korun, musí vědět, že musí udělat každý
den 5 telefonátů a musí absolvovat
2, 3, 5, anebo i 12 schůzek denně.
A z nich musí mít nějakou objednávku,
která musí mít nějaký objem. A toto je
konkrétní cesta produkce ke splnění
cíle. K tomuto je dobré, aby měl přístup
nejen obchodník, ale i šéf a všichni lidé,
kteří jsou s tím spojení.
Najděte skutečný důvod PROČ
Jako první zjišťujeme vždy důvod proč.
Např. když si obchodník řekne: „Chci
mít roční obrat 20 mil. Kč,“ tak musíme
zjistit proč. A to proč má vždy dvě
roviny:
a) Zaprvé je to rovina společnosti –
tzn. proto, abychom dokázali klientovi
vyřešit jeho produkty a samozřejmě
i vydělat nějaké peníze.
b) Zadruhé je to, proč já chci oněch 20
milionů nebo nějaké to konkrétní %.
Když můj roční příjem tedy bude

dejme tomu 600 000 Kč, tak na co
těch 600 000 Kč chci. A když to bude
skutečně čistě jen o penězích, tak
uvidíte u některých lidí, kteří jsou
v obchodě, velkou prázdnotu.
Takže zaprvé to je tedy ten účel
a zadruhé je třeba vědět, že 600 000 Kč
osobního příjmu nebo 20 milionů
firemního příjmu se nepřihodí jen
tak ze dne na den. Člověk si musí
dávat milníky. Např. si řekne: „Tento
měsíc udělám tolik % a tento měsíc
tolik %,“ a z toho vám pak vyjde, že
musí každý den zvládnout např. 2
obchodní schůzky a z těch schůzek by
měl mít každý den – a teď si vymyslím
– 50 000 Kč. Což samozřejmě může
být rozdílné podle toho, jaký business
člověk dělá. Někdo může dělat business
tak, že uzavře jednu objednávku za 2
miliony, ale může to být i taková denní
práce po 10 000 Kč, aby měl 50 000 Kč
celkem.
Kontrola plnění
Firemní cíle jsou vždy – anebo ve velké
míře – spojeny s penězi. A objem peněz,
tj. příjem jako takový, je přímo úměrný
kontrole, kterou nad tím máte. Pokud
člověk ztrácí kontrolu nad obchodním
jednáním, nad svými obchodníky,
nad čímkoliv, tak mu v podstatě
utíkají peníze. Pokud ztratíte kontrolu
nad vlastním autem, tak nabouráte
a bude vás to také stát nějaké peníze.
A přestože je auto pojištěné, tak je
tam stejně nějaká spoluúčast. Kontrola
z hlediska naplnění cíle je proto velmi
důležitá.

Důležité nástroje
Mám ale otázku. Potřebujete nějaké
nástroje, když plánujete, nebo ne? Moje
zkušenost je taková, že pokud jsou
vaše plány malé, tak si všechno unesete
v hlavě, v paměti. Ale jakmile se vaše
plány rozšiřují do větších oblastí a je
do nich zapojeno i více lidí, pak myslet si,
že dokážete plánovat bez nástrojů, je pro
některé firmy skutečná utopie. Co tedy
potřebujete? Potřebujete mít nějaké grafy
a statistiky, kam směřuje konkrétní člověk,
oblast či produkt. A z hlediska trendů
těchto lidí velmi rychle vyhodnotíte, zda
to směřuje, nebo nesměřuje správným
směrem. Velmi dobrý graf, který umožňuje
kontrolu, je kumulativní graf, díky kterému
můžeme sledovat, jak se přibližujeme,
nebo naopak oddalujeme průběžně
od cíle.
Používejte kalendář
Další věc, která vám pomůže, je značit
si tyto aktivity do kalendáře, abyste
viděli, zda se v daném dni, týdnu nebo
měsíci věnujete aktivitě, která skutečně
směřuje k dané produkci. Bez kalendáře
je to mnohdy o náhodě. Setkávám se
s mladými podnikateli, kteří mají start-up
projekty, a mnohdy se jich ptám: „Dobře,
máte krásnou myšlenku. Řekněte mi,
jaký je váš business plán?“ Mnozí z nich
jednoduše doufají, že se jim to naplní.
Ale když se jich konkrétně zeptám: „Jaké
máte nástroje na to, abyste viděli, zda tím
směrem jdete, nebo ne?“, tak zjišťuji, že
mnozí z nich nepoužívají nástroje žádné.
A ve skutečnosti kontrola produkce,
tj. zda se hýbe nebo ne, tam častokrát
chybí úplně.

Shrnutí:

Pomocí těchto nástrojů budete mít dané plány a aktivity dostatečně zorganizované. A víte, co je výsledkem
zorganizovaného života? Svoboda. Dělám si, co chci, a nemůže se mi stát, že mi náhodou zavolá zákazník
ohledně nějakého projektu nebo věci, která měla být hotová, a já na to úplně zapomněl.
Takže když to jednoduše shrnu: Potřebujete vědět, čeho chcete dosáhnout, proč toho chcete dosáhnout,
a mít dobrý účel, který pomáhá druhým. Potřebujete mít nástroje, které vám ukážou, zda po té cestě kráčíte
správným směrem, a milníky vám ukážou, zda rychlost v této oblasti je v pořádku.
Přeji vám tedy krásné plány a těším se na naše další setkání.		

Martin Kolenička
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Téma

Ing. Miroslav Ostrý
Vystudoval VUT v Brně, fakultu
stavební, obor ekonomika
a řízení. Se svojí rodinou, se
třemi dětmi a dvěma vnučkami,
například rád navštěvuje cizí
země, lyžuje a věnuje se horské
turistice. Volný čas také tráví
odpočinkem u knihy, dobrého
filmu nebo při cvičení jógy
a fitness či na squashi.

X-matici. Pro řízení projektů se řídíme
metodikou dle IPMA. Soustředíme
se především na to, abychom všichni
dobře rozuměli tomu, proč vlastně
chceme něco měnit. Pak si velmi
pečlivě určíme cíl projektu. Ten má
tři vrcholy: CO (tedy výslednou
kvalitu), KDY a ZA KOLIK. Vyjasníme
si i očekávané přínosy. V další fázi
řízení projektu si rozčleníme cíl
na podprodukty, které jsou nezbytné
k naplnění cíle. K tomu používáme
nástroj nazvaný WBS (work breakdown
structure). Řešíme i rizika projektů.

Hlavní překážkou je
naše mysl
Při plánování je kromě nastavených vizí, strategií
a nabytých zkušeností nejdůležitějším pomocníkem selský
rozum. Na tom se shodli oba oslovení jednatelé společností
Ing. Jan Kupeček za firmu TBG METROSTAV s.r.o.
a Ing. Miroslav Ostrý z firmy IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.

1. Jakou pozici zastáváte ve Vaší firmě a jaká jsou její specifika?
Ve firmě ITS jsem generálním ředitelem. Nemyslím, že je tato pozice něčím
výjimečná. Samozřejmostí by měl být určitý nadhled, zkušenosti, schopnost
naslouchat, ale i schopnost rozhodnout. Rozhodování by mělo být především
nesobecké a s plným vědomím odpovědnosti za následky.
2. Jak postupujete při vytváření pracovních plánů? Na jaké časové období
dopředu plánujete?
Plánování se týká dvou rovin – rozvoj a pak operativa. V rámci rozvoje
plánujeme ve třech krocích: Vize – začínáme tím, že si vytvoříme vizi
na období cca 10 let. Jedná se o vytyčení směru, kterým se chceme rozvíjet
a kam bychom chtěli dojít. Strategie – poté, co se shodneme na vizi, začínáme
pracovat na strategii. V rámci ní si vytyčíme kroky, které chceme realizovat
během následujících tří let. Rozvojové projekty – po vyjasnění strategie
si určujeme rozvojové projekty pro další rok. Do operativního plánování
zahrnujeme obchodní a finanční plány, které vytváříme vždy před koncem
roku. V průběhu roku se pracuje s výrobními plány, plány vzdělávání apod. To
je, předpokládám, standardní ve většině společností.
3. Jaké nástroje používáte na tvorbu plánů?
Hlavním nástrojem je selský rozum. Naše vize a strategie si zpravidla vytváříme
a zobrazujeme pomocí myšlenkové mapy. K tomu používáme MindJet
Manager. V poslední době jsme začali pro rozpracování strategie používat tzv.
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4. Na co kladete největší důraz při
dlouhodobém plánování?
Klíčové je, aby se na tvorbě vize
i strategie podílel co nejširší okruh
spolupracovníků. Aby se tým shodl
na dalším směřování. Je to naše
společná budoucnost. Pokud většina
„manšaftu“ nevezme cíle za své, tak
to holt dobře nedopadne. Plány a cíle
nařízené shora moc nefungují. Pokud
jim lidé nerozumí, nepřijmou je. Pak
jediná cesta, jak je naplnit, je použít
sílu. V takovém prostředí spousta lidí
pracovat nechce.
5. Na jaké překážky narážíte při
vytváření plánů a strategií?
Hlavní překážkou je naše mysl. Co si
v hlavě nepřipustíme, že je možné,
to nemůže vzniknout. Občas se nám
stává, že při přemýšlení o vizi a strategii
se lekáme. Máme v hlavě spoustu
operativy a nedokážeme si představit,
že vize je dlouhá cesta. Máme pocit,
že vše musí být rychle hotovo. Jak to
máme zvládnout, když teď máme práce
nad hlavu? Chybí nám v tom odvaha
a kreativita.
6. Do jaké míry využíváte při přípravě
business plánů intuici a jakou hraje
roli?
To neumím moc posoudit. Myslím, že
intuice v podnikání je hrozně důležitá.

Avšak mám pocit, že mnoho lidí ji
má v sobě potlačenou. Snažíme se
vše racionalizovat, změřit. To nás pak
omezuje. Chybí nám odvaha něco
risknout. A podnikání je o riziku. Stává
se nám, že dobrý (intuitivní) nápad
začneme posuzovat ze všech možných
stran, a pak si najdeme zdůvodnění,
proč se do toho nepustit. Možná se
tím hodně ochuzujeme. Věřím, že
intuici v sobě máme každý. Pokud ji
chceme využívat, tak bychom se měli
naučit vnímat jemné signály našeho
těla. To znamená být tady a teď, tedy
žít v přítomnosti.

Ing. Jan Kupeček
Vystudoval stavební fakultu
při ČVUT. Ve volném čase rád
sportuje. Relaxuje hlavně při
golfu, badmintonu, na kole
nebo v zimě na lyžích. Také rád
tráví volný čas se svojí rodinou,
dcerou a třemi vnoučaty.
1. Jakou pozici zastáváte ve Vaší firmě
a jaká jsou její specifika?
Zastávám pozici jednatele a to, co
řeším, jsou běžné problémy, které se
dějí ve většině společností.
2. Jak postupujete při vytváření
pracovních plánů? Na jaké časové
období dopředu plánujete?
Tady je třeba si uvědomit, co je to
vize a co je to plán. Vizi musíme mít

u nás na 5 až 10 let dopředu. Musíme vědět, že za 10 let se bude někde něco
stavět, a uvědomit si, že z tohoto pohledu není rok žádný čas. V Praze je to
na dlouhou dobu. Některé stavby se řeší 15 let, takže musíme vědět, jaký je
územní plán, co kudy kde půjde, zda to jsou větší nebo menší stavby. A my
v těchto místech, kde se tyto velké věci dělají, musíme mít postavené výrobní
základny. Ty musí být rozmístěné tak, aby dostupnost k těmto stavbám byla
snadná. Naše základny jsou betonárny, 3–5, podle toho, jakou lokalitu chceme
pokrýt.
3. Jaké nástroje používáte na tvorbu plánů?
Upřímně, zdravý selský rozum. Dívám se, jak se vyvíjí trh, jak roste, a uvědomuji
si, že z tohoto trhu můžu mít nějaké procento. Je hloupost si myslet, že na trhu
umíme udělat nárůst o 50 %. Musíme se dívat na to, jak se chovají developeři,
a je potřeba si uvědomit, že z tohoto pohledu tam hraje roli i nemalá dávka
intuice. To, co potřebujeme, je poznat vlastní trh. A to nejcennější, co je, je moje
vlastní zkušenost z posledních let. Například když se u konkurence vymění
post generálního ředitele, musím vědět, co se může stát. Někdo chce trochu
zvětšit podíl, tím pádem může klesnout cena, a z tohoto hlediska je velmi dobré
si uvědomit, co nás čeká. Když podíl na trhu v naší branži roste ročně o 1 %,
myslím, že je to velmi dobré. Z hlediska komunikace se pravidelně setkáváme
s klíčovými lidmi, dohodneme se, co a jak se bude realizovat, a první pracovní
den v roce je velká výrobní porada, která je povinná pro celou firmu. Zde se
snažím lidi pochválit za to, co se zvládlo minulý rok, a dohodneme se společně
na tom, co budeme realizovat tento rok.
4. Na co kladete největší důraz při dlouhodobém plánování?
Když se dívám na svou branži, tak to, co je pro nás nejdůležitější a kam dávám
důraz, je mít vyrobené výrobní základny a postavené betonárny. Našim
největším rizikem je to, když někde postavíme betonárnu, 3 roky z toho je nějaká
práce a potom tam 5 let nic není, je to pak pro nás problém. Musíme proto
vědět, v jaké lokalitě se z dlouhodobého hlediska plánuje stavět. Druhou věcí,
na kterou dávám důraz, je práce s lidmi. Potřebujeme získat lidi vždy na naši
stranu – dobrou motivací, dobrou komunikací a vytvořením dobrého prostředí.
Další věc, která s tím souvisí, je pocit spravedlnosti. Lidi musí cítit, že je ve firmě
nastavený spravedlivý systém odměňování a vůbec komunikace s lidmi.
5. Na jaké překážky narážíte při vytváření plánů a strategií?
Řekl bych, že nenarážím. Vlastníci si zvykli, že se plány plní. A pracujeme
dlouhodobě na tom, aby plány byly skutečně naplněné. Pracujeme na týmu
spolupracovníků, s tím, že už od základů by lidi měli vědět, co dělají a proč
to dělají. Když se podíváme na firmu jako celek, tak víte, obyčejné lidi často
nezajímá, jaká je její vize, jaký z toho bude užitek nebo jaký velký region
zahrneme. Oni potřebují vědět, že budou mít každý měsíc výplatu, že se firma
postará o produkci a že výplata bude. Z té výplaty budou schopni v dnešní době
přežít. A to je to, co je hlavně zajímá. Na to potřebujete mít dobré prostředí
a dobrou komunikaci s lidmi.
6. Do jaké míry využíváte při přípravě business plánů intuici a jakou hraje roli?
Relativně velkou. Díváme se na velká čísla a na to, co je skutečně možné,
a stanovujeme každý rok, čeho chceme dosáhnout a jaký to má následek.
Za těch nemálo roků člověk zažije trh, kdy roste, i trh, kdy klesá, a je potřeba
se dívat na to, že i vlastníci musí být spokojení. Tedy jedna třetina z toho, co
vyděláme, jde vlastníkům, jedna třetina jde na investice, na obnovu, a jednu
třetinu schováme, abychom přežili, když se začne bortit trh.
Víte, v těžkých časech je dobré sem tam koupit i např. nějakého konkurenta, to
je pak dobrá příležitost.
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Tipy pro vás

Parta pohodářů zlepšuje
obchodování českých firem

RAYNET je cloudový software, který firmám pomáhá
zefektivnit obchod a zákaznickou péči. Právě tak popisují
bratři Martin a Jaroslav Bazalovi svou službu. Díky důrazu
na vysokou úroveň zákaznické podpory a bezvýpadkový
provoz jejich služby překonávají konkurenci.

Před 12 lety Jaroslav Bazala se čtyřmi přáteli vytvořil první verzi CRM (Customer
Relationship Management) systému. V divokých začátcích si na cesty za klienty
museli půjčovat auto, vlastnili jeden erární notebook a pracovali z kanceláře
v budově kolejí.
Nejistý start vystřídal raketový růst. RAYNET dal postupně práci 40 lidem, začal
nabízet 4 produktové řady a získal ocenění Deloitte jako jedna z 10 nejrychleji
rostoucích společností ve střední Evropě.
A žili šťastně až na věky. Nebo ne?
Kdepak. Bratři Bazalovi si uvědomili, že růst a velikost tržeb nejsou to hlavní. Roky
investované práce proto věnovali do toho, co skutečně milují – cloudové služby.
Po 4 letech tak mohli s trochou nadsázky vítězně zvolat, že jsou zase start-up.
A čím se odlišují?
Uživatelé si práci se softwarem užívají, což je, podle Martina Bazaly, golemův
šém. „V Česku k tomu přidáváme extrémní důraz na zákaznickou podporu
a konzultace. Zní to jako klišé, no… Ale je to tak,“ dodává Martin.
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Kam plují rejnoci?
V Raynetu nyní nejvíc sil investují
do onboardu, tedy do vylepšení
prvního kontaktu uživatele
s produktem. Stále zdokonalují
osobní kontakt s klienty, například při
konzultacích a webinářích.
Na jaře uspořádali pro své uživatele
první roadshow RayDays, o kterou byl
v Praze a Ostravě takový zájem, že se
všechny nabízené workshopy naplnily
dokonce dvakrát. „Snažíme se našim
uživatelům předat to nejhodnotnější,
co o řízení obchodu víme. Další
setkání budeme organizovat zase
na jaře,“ vypráví Martin Bazala.

Zaostřeno

Proč člověk plánuje? Protože je mu to tak
přirozené jako málo co. A věci, které jsou nám
přirozené, děláme podvědomě a automaticky a ani
si neuvědomujeme, jak je v podstatě děláme. Je
jedno, jestli plánujeme nákup na víkend, dovolenou
v Chorvatsku, anebo obrat na budoucí rok. V principu
to děláme stále stejně. Díváme se do budoucnosti
a snažíme se udělat posloupnost.

10 nejčastějších chyb při tvorbě
business plánů
1. Už dopředu se bojíme prohry
Mnozí lidé se bojí plánovat. Hlavní
důvod je ten, že se bojí, že to nevyjde.
To ale o daném člověku neříká nic
jiného, než že při dosahování svých
cílů selhal už tolikrát, že se bojí si dát
jakýkoliv cíl, protože už sám dopředu
počítá s tím, že ho nesplní.
Zkušenosti ale říkají, že pokud někdo
něco skutečně chce, tak toho dosáhne.
Je jedno, co si o tom myslí druzí, je
jedno, kdo mu v tom brání, jednoduše
jde za tím a zvládne to.
2. Plánujeme bez cíle
Abychom mohli plánovat, musíme mít
nějaké cíle. Cíl je něco, na co jsme
zaměření, kam dáváme svoji energii,
aktivitu a kvůli čemu děláme konkrétní
kroky. Cíl je náš primární záměr. Slovo
primární znamená ten hlavní. A každý
z nás má nějaký hlavní záměr. Něco
hlavního, co v životě vytváříme. Záměr
znamená, že se na něco zaměřuji
a podnikám kroky tímto směrem. Ale
když se některých lidí zeptáte, jaké jsou
jejich primární cíle, nedokážou vám
úplně odpovědět. A proč lidé neznají
své cíle? Často proto, že v životě
zažili spoustu selhání. Mnohokrát se
pokoušeli něčeho dosáhnout a nevyšlo
jim to. Jak to tedy řešit?
Vezměte si čistý papír A4 a sepište si,
kým jste kdy chtěli být a nebyli, co jste

kdy chtěli mít a neměli,
co jste kdy chtěli dělat
a nedělali. Poté se
na tento seznam podívejte
a překontrolujte si, zda
vše stále platí. Pokud
jste chtěli být například
kosmonautem, když
vám bylo 7 let, a stále to
platí, tak tomu přiřaďte
nový termín, do kdy
toho chcete dosáhnout.
A naopak, pokud je
na vašem seznamu
něco, co už neplatí, tak to
vyškrtněte. Tím si obnovíte
a vědomě zaktualizujete své cíle.
3. Následujeme cíle, které nejsou
naše
Další věcí, proč se člověk bojí vytvářet
si cíle, je hodnocení jinými lidmi. Často
si sami říkáme, čím bychom chtěli být.
Do toho ale postupně vstupují rodiče,
kamarádi, učitelé nebo jiné autority,
které nás ovlivňují svými názory.
Příklad: Chtěl jsem být obchodník,
protože můj kamarád si takto vydělával
dobré peníze. Do té doby jsem byl
muzikant, ale protože se můj dobrý
kamarád živil prodejem a mnohokrát
mi říkal, jak je snadné si v tomto oboru
dobře vydělat, začal jsem sám prodávat.
Logicky jsem ale nemohl být úspěšný.

Ne proto, že prodávat je špatné. Ale
protože moje cíle jsou jiné.
4. Necháváme si znehodnocovat naše
sny
Další chybou je, že nám někdo
znehodnocuje to, do čeho jsme se
pustili. Říká nám, že na to nemáme,
protože jsme např. vyrostli v nějaké
oblasti, kde se to „nenosí“. Jednoduše
řečeno, žijí u nás lidé, kteří – přestože
sami mnoha věcí nedosáhli – mají
tendenci říkat nám ostatním, jak je
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Zaostřeno
vše těžké, a že právě proto ani my
nedosáhneme toho, co chceme. A takto
naše sny a cíle znehodnocují.
5. Necháme se ovlivňovat různými
vlivy, které nás odvádí od cílů, které
jsme si vytyčili
Některé věci máme velmi zažité.
Například v nákupním centru si vždy
vybíráme cestu, kterou již známe. Prošli
jsme jí už mnohokrát, a přesto nám
i na ní vstupují do cesty různé vlivy.
Jdu do supermarketu koupit potraviny
na zítřejší den – mám sepsaný seznam
a vím, že potřebuji koupit rohlíky, šunku,
minerálky, ovoce a zeleninu. Po cestě
však uvidím tuňákovou konzervu,
dostanu na ni chuť a tento vliv mě
trochu odvede od mého konkrétního
plánu.
Stejně tak i ve firmě máte prodejce, který
se soustředí na objednávky. Zákazník
si však svojí pozorností „odskočí“
na dovolenou v Chorvatsku a 15 minut
se s klientem baví o své dovolené
a nikoliv o řešení aktuálního problému. Je
mnoho vlivů, ale jen my sami našim
skutečným rozhodnutím můžeme
tyto vlivy eliminovat.
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6. Nečestnost oslabuje záměr
Dalším faktorem, který stojí v cestě
našim snům a cílům, je nečestnost.
Pokud nejsme v nějaké oblasti etičtí,
např. lžeme zákazníkovi, krademe,
nebo porušujeme pravidla, pak z toho
logicky bude vyplývat, že v dané oblasti
budeme ztrácet chuť a záměr.
7. Nerozumíme dostatečně svým cílům
Na našich seminářích často říkám, že
člověk může mít jenom to, čemu rozumí.
Tzn. pokud nejsme schopní pochopit,
jak funguje konkrétní informační systém,
pak ho určitě nebudeme mít. Stejně tak,
pokud vám zákazník nerozumí, bude vás
chtít vyměnit. Takže pokud nerozumíte
cílům, nerozumíte ani know-how, jak
se k těm cílům dostat, a z toho logicky
vyplývá, že tento cíl nemůžete naplnit.
Jedno obyčejné nepochopené slovo
může vést k neúspěchu celého projektu.
8. Chybí strategie
Jsou ale i takové situace, kdy člověk,
přestože ví, jakého cíle chce dosáhnout,
nemá šanci se k němu dopracovat,
protože nemá strategii. Strategie
znamená rozpracovat si cestu k danému

cíli: určit si, jakými způsoby za ním
kráčet, co je dobré udělat 1. měsíc, 1.
týden nebo tento jeden konkrétní den.
Je to vlastně cesta k danému cíli.
9. Netvoříme ideální scény
S tím souvisí další bod, a to je tvoření
ideálních scén. Čím více smyslů mám
zapojených do tvorby cílů a plánů, tím
větší je šance, že se to naplní.
Pokud tedy víte, co chcete, a týká se
to business plánů, budete vydělávat 3x
více v porovnání s tím, když byste to
nevěděli. A když to chcete a napíšete si
to, budete vydělávat i 10x více!
10. Chybí nástroje
Lidé, kteří mají dobře sepsané své
cíle a myslí to upřímně a vážně, jsou
daleko úspěšnější. K dosažení cílů je
důležité používat nástroje. Napište
si, čeho chcete dosáhnout, co je pro
to třeba dělat, jaký to má účel, tzn.
čím to pomáhá jiným, rozpracujte to
do konkrétních kroků, definujte, jak
budete měřit úspěšnost jednotlivých
postupů, a vykročte. Vaše produktivita
jistě poroste.
Martin Kolenička

Chcete vytvořit business plán, který bude fungovat?
Už jste někdy dělali business plán? Co to vlastně znamená?
A jaký má pro vás a vaše podnikání přínos?
Jedná se o plán – jednoduché kroky, které musíte dnes
udělat, aby se zítra staly. A když se jedná o byznys, tak je to
v podstatě plán, který má také vydělávat peníze.
Co je největší chyba v business plánu? Největší problém je,
že se nenaplní tak, jak chceme. Proč? Protože v něm chybí
klíčové ingredience, pomocí kterých víme, zda se k výsledku
blížíme, nebo ne.
Každý rok připravujeme speciální jednodenní workshop,
na jehož konci budete znát všechny složky, které má dobrý
business plán mít. A na základě těchto informací budete
schopni ho ihned zveřejnit a předat svým lidem a stačí již
pouze vykročit.

Přijďte na workshop,
kde si ho sestavíte...

Plánujete příští rok expanzi? Pak vás zveme na workshop
s názvem „Jak vytvořit úspěšný business plán?“.
Přihlásit se můžete přes naše stránky:
www.skolamanazmentu.cz – Kurzy a semináře – Jak vytvořit
úspěšný business plán?

Výborné.
Opět posunutí dále
a pochopení některých
prvků plánu. Hlavně
směrnice, plán,
program.

Úžasné
uvědomění si mnoha
jednotlivých činností,
které je potřeba
rozmyslet a zvládnout,
než se člověk pustí
do něčeho nového.
Jsem nadšená!

Petr Nepustil
K-net Technical International Group, s.r.o.
Zuzana Pavelková
Marouk, s.r.o.

Bolo to super.
Dobre vysvetlené, čo
je business plan a čo
je úlohou majiteľa
a manažmentu.

Vladislav Štetina
GEOTHERM Slovakia s.r.o.

Bylo to výborné.
Jsem nadšený!

Tomáš Knettig
K-net Technical International Group, s.r.o.
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Rozhovor

Po studiích na gymnáziu odcestovala za zkušenostmi
do UK a po návratu nastoupila na vysokou školu ESMA.
Při studiích vedla dvě firmy, proto studium předčasně
ukončila a věnovala se hlavně podnikání.
Založila první raw restauraci v Čechách a dál
pomohla druhým rozvinout i jiné restaurace. Dodnes
vede jednu z nejlepších raw restaurací v ČR, Food of
Love v Nerudově ulici v Praze.

Miluje cestování, přírodu, chození po horách, jízdu
na kole, jógu, ale nejvíce času tráví venku v přírodě.
Zajímá se o interpretaci snu a toto téma studuje už
14 let.
Je svobodná a má sedmiletou dceru Adinu.

Eva Kavková:
Pro mě je každý den
zábava
Můžete konkretizovat, na co se Vaše
firma specializuje?
Firma Food of Love je projekt, jenž
se navenek jeví jako restaurace s raw
a veganskou stravou, ale když se
podíváte pod pokličku, uvidíte mnohem
více. V Nerudově ulici máme naše hlavní
působiště raw/veganskou restauraci,
která se chová spíš jako klub podobně
naladěných. Máme stálé i polední menu
pro ty, kteří tuto stravu vyhledávají,
navíc se ale specializujeme na program
spojený s tématem zdravého životního
stylu, ať už se jedná o tělo, nebo mysl.
Dáváme prostor zviditelnit se těm, kteří
přichází s odvahou začít svou novou
profesní dráhu, nebo naopak těm,
jež vedou ostatní ve své expertíze už
mnoho let.
Věnujete se jak vedení restaurace
a zaštiťování franšíz, tak i poradenství
v oblasti raw jídel. Určitě je pro Vás
jako firmu velmi důležité, jak funguje
Váš tým. Používáte nástroje k vytváření
dlouhodobých plánů?
V tuto chvíli jsem se z rozšiřování bister
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formou franšízy trochu stáhla. Pochopila
jsem, jak obšírná tématika to je, a dávám
si nějaký čas na práci s tím, jak budu
dál svůj projekt rozšiřovat. V každém
případě je restaurace i klub práce týmová
a po 22 letech v business sféře velmi
dobře chápu, jak důležitá je týmová
spolupráce. Používám v mnohém své
zkušenosti a pro to, abych si nemusela
prosekávat další cestu trním, již třetím
rokem pracuji s Martinem Koleničkou,
který mi pomáhá používat ozkoušené
techniky k zvládání růstu firmy. Vím totiž
z praxe, že není těžké dostat se nahoru,
ale udržet se tam…
Evi, prozraďte nám, jaký je Váš pracovní
den?
Moje heslo zní: Nevím, zda pracuji, nebo
se bavím... Pro mě je každý den prostě
zábava. Neříkám – jsou dny, které jsou
složitější, a dny, kdy to vypadá jako
naprostý sen, ale takový je vlastně život
sám. Dělám s lidmi, kteří na sobě chtějí
pracovat, a to mě baví.
Termín plánování Vám asi není cizí. Jako
ředitelka společnosti a matka malého
dítěte musíte vyjít s omezeným časem.

Bohužel den má stále jen 24 hodin. Dají
se stihnout tyto dvě profese na plný
úvazek v jeden den?
Dají. Pro moderní ženu je to běžná
praxe. Jen jedno se v dnešní době
všechny učíme… je to otázka hranic
a být v pravdě sám se sebou. Je to
vlastně obrovsky provázané téma. Když
jste v pravdě sám se sebou, umíte si
jasně nastavit hranice a nemusíte nikým
manipulovat. Být úplně v přítomnosti
v ten daný moment dá sto procent
tomu, co děláte, a tomu odpovídá
výsledek. Tím, že jste v pravdě,
inspirujete druhé být v pravdě.
Jaký je Váš tip na sladění pracovního
a rodinného života, aby chvilka času
zbyla i pro Vás?
Jasně si ten den určit priority. Platí
pravidlo ve všem stejné… Neexistuje
„nemohu“, existuje jen „chci/nechci“. Je
to otázka priorit. A jsme zpět u pravdy
sám k sobě.
Plánujete výhledově nějaký další posun
pracovního či rodinného charakteru?
Můj plán je ve velkém cíli stále stejný.
Postavit Univerzitu vědomého života.
Tato myšlenka ke mně přišla asi před
deseti lety a nyní jsme jen krůček
od realizace centra. To, jak se tam
dostanu a jak bude vypadat finální
podoba a s tím i podoba mého růstu, to
jsem se konečně naučila nechávat „vyšší
vůli“.

Tvář HCA

Ondřej Křelina:
Jediný člověk, který je zodpovědný
za můj úspěch, jsem já sám
Odkud pocházíš a jak ses dostal
k práci v HCA? Proč sis zvolil právě
HCA?
Narodil jsem se v Praze a několikrát
jsem se během života stěhoval.
Do Brna jsem se dostal díky své
bývalé přítelkyni. Při studiích jsem
měl několik brigád. A tehdy jsem našel
inzerát společnosti HCA. Přišel jsem
na pohovor a líbila se mi práce, kterou
zde dělali, jejich účel a cíl. Především
mě zaujal šéf Maťo. Pravda, trochu
mě zarazil etický kodex firmy na 4
stránkách :), ale líbilo se mi, že se můžu
dál rozvíjet a růst.
Jaký post zastáváš a jak jsi v HCA
začínal?
Začínal jsem jako telefonista. Přes
rok a půl jsem sháněl nové klienty.
A naplňoval jsem naše úvodní
přednášky. Když jsem se dostal
na poměrně hezkou úspěšnost, tak
jsem se s šéfem domluvil, že půjdu výš.
A přešel jsem na pozici obchodníka
a konzultanta, kterého dělám dodnes.
Proč děláš svoji práci?
Protože mě to baví. Naplňuje mě
pomáhat lidem, být u klientů a ukazovat
jim způsoby, jak zvládnout různé
situace, které právě řeší. Líbí se mi, že
tady mám možnost studovat, rozvíjet
se, dál růst a pracovat na sobě. A jsem
rád za své kolegy, kteří jsou pozitivní
a věří, že je všechno možné. Důležitým
faktorem je samozřejmě i Maťo,
kterého považuji za svého mentora.
Co Tě na této práci baví nejvíc?
Když vidím úsměv, úlevu, radost
a smích lidí, kteří dosáhli svých snů.

Jaké jsou Tvoje koníčky?
Největším koníčkem je u mě sport,
bez kterého nemůžu žít. Miluju hudbu,
zpěv a rád hraju na kytaru. Chodíval
jsem i na hodiny muzikálního zpěvu.
Miluju adrenalin a výzvy a mým velkým
koníčkem je i moje přítelkyně, studium
a rodina. Hraju beach volejbal a rád čtu.

V rámci tohoto čísla vám blíže
představíme Ondřeje Křelinu,
našeho soutěživého sportovce
a specialistu na akvizice
se značným potenciálem,
velkým myšlením a ochotou
pomáhat.

Podle čeho si vybíráš své klienty?
Mám za to, že oni si vybírají mě. Myslím
si, že funguje nějaký zákon přitažlivosti.
A nevěřím tomu, že bych si do života
dokázal přitáhnout něco, co bych nebyl
schopen zvládnout a vyřešit. Musím
rozumět klientovi, jeho myšlenkám
a produktu.
Co se Ti na práci v HCA líbí?
Líbí se mi, že mám svobodu a že jediný
člověk, který je odpovědný za to, jaký
mám úspěch, jsem já sám. Líbí se mi,
že jsou lidé ve firmě přátelští, snaží se
vzájemně si pomáhat a nahlíží na svět
pozitivně.

Jaké jsou Tvoje cíle do budoucnosti?
Být nejlepší obchodník v Čechách
i na Slovensku a do budoucna se stát
obchodním ředitelem HCA Brno. Mít
stabilní tým klientů, kteří mě díky mým
dobrým výsledkům a kvalitní práci
doporučí dále. Být kompetentní v tom,
co dělám. Dostat se v příštím roce mezi
první desítku v beach volejbalu a najít
si stabilního parťáka. A pokud půjde
všechno podle plánů, tak založit rodinu.
Co se Ti líbí na technologii L. Rona
Hubbarda?
Líbí se mi, že je celistvá a aplikovatelná
snad na všechny firmy. Je to podle mě
takové komplexní řešení pro všechny
společnosti, pro expanzi a prodej,
a hlavně pro změnu osobního života
k lepšímu. Dává život do vlastních
rukou.
Co bys vzkázal klientům HCA?
Máte můj obdiv a respekt, že na sobě
pracujete. A tím zlepšujete nejen sebe,
firmu, ale i své okolí a rodinu.
Vezměte život do vlastních rukou
a vytvořte si budoucnost, jakou si
přejete. Jsme tu vždycky pro vás a rádi
vám pomůžeme.
		

Ondřej Křelina
krelina@skolamanazmentu.cz
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