číslo 5

Martin Solar:
Pokud neumí být
motivován sám šéf,
nikdy nebudou
dlouhodobě
motivovaní jeho
podřízení

?

str. 8–11
mén

ě

Více

SPOKOJENOST
zabíjí kreativitu aneb
10 způsobů jak
EXPANDOVAT
str. 4–7

Ze života firmy:
Dobrý tým vytváří
dobré prostředí

v praxi

str. 15

Editorial

Milí čtenáři, přátelé…
děkuji, že čtete těchto pár úvodních slov.
Fakt, že jim věnujete pozornost, mluví
o tom, že vás něco zajímá. Buď byste se rádi
dozvěděli, co je u nás nového, anebo možná
hledáte pár tipů, jak některé věci v životě
zlepšit.

Ochota přijímat pomoc nebo ji dávat je jeden
z klíčových faktorů zlepšování kvality života.
Jakýkoliv trh, náš i ten váš, se v průběhu času
vždy nějak vyvíjí. Když se podíváte na sebe
jako na zákazníky, tak můžete pozorovat,
že jste stále náročnější, a tudíž rostou i vaše
očekávání. Růst očekávání se potom přenáší
na producenty v konkrétní oblasti, a buď jste
schopni se přizpůsobit novým podmínkám
a stáváte se rychlejšími a efektivnějšími,
nebo to může být naopak. Existují firmy,
které už nezvládají jít s dobou, a proto trh
pomalu opouští.
Toto číslo je zaměřené na expanzi. Trh stále
roste úměrně tomu, jak přibývá i obyvatel
na této planetě. A my se zaměříme právě
na to, jak více expandovat a držet krok
s vývojem situace na trhu, protože to vám
zabezpečí dlouhodobé přežití.

Mgr. Martin Kolenička
Výkonný ředitel
HCA Brno
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Hlavní faktory

Žádný stav nezůstává trvale
neměnný. Věci se v životě
buď zlepšují, nebo zhoršují.
Většina lidí je na začátku své pracovní
kariéry plná elánu a tvořivosti. U mnohých
lidí převládá očividná snaha například
dosáhnout dobrého postavení, založit
rodinu, být dobrým partnerem pro život,
postavit dům nebo mít dobrý finanční
příjem. V podstatě tolik nezáleží na tom,
čeho chceme dosáhnout. Mnohem
důležitější je fakt, že se přirozeně snažíme
někam posunout.

Expanze ve vztahu

Když se podíváme na oblast partnerských vztahů,
tak se asi shodneme na tom, že člověk touží mít
rodinu nebo partnerský vztah. V podstatě můžeme
říct, že svatbou něco nového začíná. Pro jisté
procento naší populace ale naopak právě tímto
krokem vše končí. Namísto toho, abychom daný
vztah začali budovat a zlepšovat, necháváme
ho takový, jaký je, a doufáme, že se bude sám
zlepšovat. Ve skutečnosti však platí, že když se
vztahu nevěnujeme, začíná upadat.

Expanze ve firmě

Ve firemní oblasti můžeme pozorovat, že mnoho
lidí, kteří začínají pracovat, je velmi aktivních.
S ničím nemají problém. Přirozeně se projevuje
ochota vzdělávat se a zlepšovat a až na pár výjimek
jde o velmi pozitivní proces.
A potom se podíváme na stejného člověka za pět
osm let a vidíme, že daná chuť se někam vytratila.
Zažil jsem mnoho neochotných lidí, kteří ve firmě
pracují přes 20 let, a jejich stav se už mění jen
k horšímu.

Věci se buď zlepšují, nebo zhoršují

Neexistuje status quo. A to se týká zdraví, rodiny,
firmy i společnosti.
Každá aktivita má nějaké následky. Zkuste si
zanalyzovat, zda se díky vašim aktivitám stavy
zlepšují, anebo zda pozorujete, že upadají. Takže –
zanalyzujte své aktivity.
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Téma

Spokojenost zabíjí
kreativitu aneb

10 způsobů jak expandovat
Pokud chcete expandovat, je třeba si uvědomit, že existuje několik faktorů, které expanzi
způsobují. Těm je nutné nejdříve porozumět, a hlavně podle nich konat. Expanze je přímo
úměrná množství aktivit, které daná organizace vytváří.
První faktor, který souvisí
s expanzí, je rychlost.
Když si řeknete, že chcete
zvýšit obrat firmy, tak ho
určitě zvýšíte. Otázka je
jenom kdy. Rychlost přináší do firmy
více objednávek, protože obchodníci
jsou rychlejší. Záleží na tom, s jakou
rychlostí věci organizujete.
Schopnost efektivně zvládat vše, co
přichází do firmy, vytvořit přidanou
hodnotu a výsledek rychle předat
do rukou zákazníka mluví o tom, že
svůj produkt nebo služby produkujete.
Čím rychleji jste schopni tento proces
zvládnout, tím více produktů můžete
vytvořit. Toto přímo souvisí s expanzí.
Ve firmách můžete pozorovat, že
obchodník donese objednávku
a komunikace je někdy komplikovaná,
pomalá. Než se objednávka vyfakturuje
a dodá zákazníkovi, trvá to příliš
dlouho, a chaos, který je s tím spojený,
brzdí firmu. Kdokoliv, kdo tyto věci
příliš brzdí, zastavuje produkci a stává
se skutečným nepřítelem firmy.
Toky ve firmě nastavte tak, aby byly
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hladké a co nejrychlejší. Lidé, kteří
komunikují se zákazníkem, by se měli
zaměřovat na efektivitu – tzn. co
nejrychleji dostat do firmy objednávku.
A lidé, kteří jsou ve firmě, by se měli
zaměřit na to, aby co nejrychleji
dodali zákazníkovi daný produkt nebo
službu.
Další krok, který
způsobuje expanzi, je
postoj člověka,
který říká – dávej, dávej, dávej, dávej.
Vždy, když něco dáváte ze sebe ven,
vyvolá to určitou reakci. V tomto
případě je kvantita nadřazená kvalitě.
Je proto důležitější toho dělat hodně,
než se jen zaměřovat na kvalitu.
Nechci tím tvrdit, že kvalita je
zbytečná; pouze chci říct, že ne každá
velká firma prodává ty nejkvalitnější
produkty. A přesto, že nejsou příliš
kvalitní, všichni o nich vědí. Coca-Cola nepatří k nejzdravějším nápojům,
ale je všude. Dominuje svému
trhu. Mountfield v ČR neprodává
nejkvalitnější nářadí pro zahrádkáře,

ale dominuje svému
trhu. Windows není
nejlepší operační
systém, ale dominuje svému trhu. Tyto
firmy udělaly to, že mohutně zaplavily
trh – zveřejňovaly soutěže, demoverze
atd., a zviditelňovaly se tak veřejnosti.
Člověk, který je schopný dávat
a zaměřuje na to hlavní pozornost,
bude určitě i získávat.
Třetím aspektem dobré
expanze je také produkovat
hodnotné věci.
Něco, co je úplně dokončené,
hodnotné a má určitou úroveň kvality,
nazýváme produktem. Produkt je
ve slovníku definovaný jako výsledek
lidské činnosti. Avšak ne každý
výsledek lidské pracovní činnosti
přináší skutečnou hodnotu. V dnešní
uspěchané době můžete často vidět,
že mnozí lidé nejsou schopní pořádně
dokončit svoji práci. Například někteří
zedníci sice postaví dům, ale zůstane
po nich mnoho nedodělků. A setkal
jsem se i s tím, že z nedodělané dlažby

desetinásobným marketingem,
desetinásobným personálem,
desetinásobným obchodním
oddělením; jednoduše řešeno –
všechno je desetinásobné. Teoreticky
lze říci, že kdybyste koupili všech
9 svých konkurentů, miliardu získáte
velmi rychle. Ne vždy je to však možné.
Strategií tedy bude zdesetinásobit
podprodukty firmy, zdesetinásobit
všechny aktivity, pomocí kterých
můžete opravdu zdesetinásobit
svůj obrat. Zaměřte se na to, kolik
potřebujete prostoru, lidí, kampaní,
kolik částic musíte do svého prostoru
poslat, abyste skutečně mohli vydělat
miliardu.

trčely kabely. Když jsem se dělníků
zeptal, proč je tam nechali, řekli, že
je to problém elektrikáře. Elektrikář
zase tvrdil, že je měli zasunout. Jeden
na druhého se vymlouvali, kdo za to
může. Ale tuto absurdní situaci by si
nikdo z nich neměl dovolit. Takže o co
přichází? O dobrou referenci, protože
nedodali skutečný produkt. Nevytvořili
hodnotu, o kterou se dá opřít a kterou
velmi rádi pošleme dál.
Ve čtvrtém kroku se
zaměříme na sledování
podproduktů.
Žádná velká expanze,
například zdesetinásobený obrat, se

nepřihodí sama od sebe. Když máte
obrat 100 milionů korun, tak vydělat
další rok miliardu je v podstatě pro
velkou většinu lidí nemyslitelné. Ptám
se vždy lidí, jak velký potenciál má
jejich trh? Je ten potenciál na miliardu?
A pokud slyším ano, tak se tento
potenciál dá vytěžit. Danou miliardu
si totiž pravděpodobně rozdělí 10
firem, protože v podstatě disponují

Dalším aspektem expanze
je spokojenost, resp.
nespokojenost.
Pokud jste spokojení se
svým obratem, tak se asi nezvětší.
Člověk, který v životě dosáhl velkého
úspěchu, ve většině případů zažíval
krizi. Byl nespokojený s tím, co
měl, a právě tato nespokojenost ho
posunula do nového levelu. Pěkným
příkladem je film Gándhí, na který stojí
za to se podívat. Snědý muž, který
byl nespokojený s postavením tmavé
rasy, způsobil revoluci, založil obrovské
hnutí, jež změnilo postoj vůči této rase.
Anebo Steve Jobs, který i navzdory
tomu, že měl nejtenčí notebook
na světě, byl stále nespokojený s jeho
tloušťkou a byl schopný jej neustále
zdokonalovat, až vznikl MacBook Air,
jenž byl svého času unikát. Lidé, kteří
se spokojí s průměrností, budou vždy
průměrní. Neznamená to, že průměrní
lidé jsou špatní, jen s nimi expanzi
neuděláte.
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Téma

mohli znovu něco vyhrát, musíte se
na to možná ještě o to více připravit,
protože i jiní chtějí zvítězit.
Spalte mosty.
Lidé, kteří nemají skutečně
na výběr, jsou schopni dělat
velké věci. Když na začátku
19. století odešli někteří
lidé do Ameriky, stali se úspěšnými
i proto, že jim nic jiného nezbývalo.
V té době probíhala invaze migrantů
do Ameriky, a to hlavně z nespokojené
Evropy. Lidé, kteří museli odejít ze své
země, měli silnou touhu v nové oblasti
přežít, a proto mnohokrát přirozeně
expandovali. Nedívejte se do minulosti,
ta už neexistuje, s tou už nic neuděláte.
Berte to tak, že dnes začal nový den,
jako by žádný jiný předtím neexistoval.
Musíte všechno znovu vytvořit.
A vytvořte to lepší, hezčí a velké.
Tím nechci říct, že se z minulosti
nemůžete poučit. Chci tím říct, že
spoléhat se na to, že jste v minulosti
vyhráli olympiádu, a automaticky tedy
vyhrajete i tu novou, je nesmysl. Abyste

6

Krokem číslo 7 je proto
vyhodnocování trendů.
Pokud je to, co jsem
vyprodukoval minulý týden,
lepší než to, co týden předminulý,
tak jsem podnikl nějaké aktivity,
které to zvedly. Pokud jsem vykonal
nějakou aktivitu, která způsobila boom
a nadbytek produkce, tak to bylo
něčím způsobeno. V prvé řadě – pokud
pravidelně zaléváte rostlinu, dopřáváte
jí slunce a nějaké živiny, rostlina bude
růst. Pokud omezíte přísun slunce, vody
a živin, pak bude rostlina chřadnout.
Toto jsou přírodní zákony. Zjistěte,
co je sluncem pro vaši firmu, co jsou
živiny pro vaše lidi a co je voda pro
vaši organizaci. Učte se z přírody.
Právě přirozené zákony managementu
jsou to, co se snažíme našim klientům
dodávat. Mnozí z nich díky nim dostali
firmu na úplně nový level a někteří
svému trhu dominují.

A následuje
posledních pár
jednoduchých
kroků:
Člověk, který chce
vyexpandovat organizaci, by
měl milovat výzvy, což je
předpoklad číslo 8.
Nebojte se výzev – vždy vás posunou
dál. Když se ptám na povahu cílů,
slýchávám, že cíl musí být reálný. Ale
reálný cíl s vámi nic neudělá. Cíl musí
být za hranicí komfortní zóny a měl by
být svým způsobem nereálný. Mnoho
zápasů vyhrály slabší manšafty, protože
do nich daly všechno a jejich soupeř
pro ně byl výzvou. Když nejste na trhu
jednička, je pro vás výzvou jedničku
zdolat. Nepůjde to samo, ale když
budete velmi tvořiví a budete věřit,
že to vyjde, stane se to. Lidé milují
jistoty, ale ty ve skutečnosti zabíjí jejich
tvořivost.
To, co nejvíce člověka v životě posouvá,
jsou překonané bariéry. Uvědomte si,
že čím větší cíl si dáte, tím větší bariéry
vás budou čekat. Vylézt na Mount
Everest není otázka nedělního výšlapu
na Sněžku. Na druhou stranu, Mount
Everest je pro vás výzva a musíte se

na to skutečně připravit, psychicky
i fyzicky. Ale když ho zdoláte, pocit
radosti a vítězství bude nezaměnitelný.
Největší bariéry, na které budete
narážet, jsou vlastní myšlenky, které
mají tendenci brzdit váš pokrok.
Takové myšlenky nejsou vždycky vaše.
Myšlenky někdy koupíte od lidí, kteří
se na vrchol nikdy nedostali a budou
vám říkat, jak je váš cíl těžký a složitý.
Ale když je to jednou váš cíl, tak je vaší
povinností jej dosáhnout a na cestě
k němu překonat všechny bariéry, které
na vás čekají.
Neopomeňme faktor 9 –
vytrvalost.
Člověk se někdy musí snažit
roky, aby mohl posbírat ovoce svých
aktivit. Slyšel jsem mnohokrát: „Ty jsi
úspěšný, protože ti jde karta,“ jako
kdyby existoval nějaký faktor mimo
vás, který vás dělá šťastným. Ale když
se podíváte na kteréhokoliv úspěšného
člověka, je za ním vytrvalost,
pracovitost, odhodlání a dalo by se
někdy říct i krev, pot a slzy. Štěstí přeje
připraveným. A vaše příprava může
trvat i 10 let.

Mnoho sportovců je na vrcholu své
kariéry a slávy, ale obětovali tomu své
dětství nebo i rodinu. Vytrvale kráčejí
za svými sny. A právě tento postoj
je tam přivedl. Pokračujte ve svých
aktivitách i navzdory všem nepřátelům,
kteří vás od toho odrážejí. Když
budete velcí a budete expandovat,
budete mít také nepřátele. Expanze
totiž znamená, že berete trh jiným,
a to vyvolává reakce, které vás budou
zastavovat. Poděkujte všem lidem, kteří
říkají, že jste velmi rychlí, anebo vás
chtějí jakkoliv zastavit. Věřte tomu, jste
na správné cestě.
Pokud chcete, aby vaše
organizace expandovala, je
nezbytný bod 10 – potřebujete
mít funkční know-how
sepsané ve směrnicích. Pokud je
nemáte ve směrnicích, lidem to musíte
vysvětlovat, a tím ztrácíte drahocenný
čas. Know-how musíte lidem
zprostředkovat tak, aby mu porozuměli
a byli schopni ho používat v praktickém
životě. Musí také vnímat i dobrou
kontrolu, aby ho používali. Pravidelně
ověřujte v praxi, zda vše funguje.
Takže sepište dobré směrnice, ujistěte
se, že je vaši zaměstnanci dobře znají
a chápou, a ověřujte v praxi jejich
používání.
Martin Kolenička
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Zkušenosti našich klientů
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Martin Solar ve svém prostředí

Rozhovor s klientem

Pokud neumí být
motivován sám šéf, nikdy
nebudou dlouhodobě
motivovaní jeho podřízení
Motocykly a vše, co k nim patří, jsou součástí jeho života.
Na nic nečekal, měl sny a cíle, a tak začal s přípravou
„business plánu“, když mu bylo pouhých šestnáct let.
O podnikání tehdy nevěděl vůbec nic… Martin Solar,
hlava úspěšné firmy BIKERS CROWN s.r.o., vypráví
nejen o motorkách, ale také o tom, jak je důležité mít
kolem sebe spolehlivé lidi a dělat práci, která vás baví.

To ano, určitě, to jsem zažil několikrát,
ale nikdy jsem necouvl ze svého záměru.
Po nezdaru jsem pokračoval dál a vždy
danou věc dokončil. Dotáhl jsem
do konce veškeré svoje vize. A dokončuji
další a další… každý den, i drobnosti.
Víc než o tom, zda to zvládnu já, jsem
spíš mnohokrát přemýšlel, jak dané věci
zvládnou lidé v mém týmu. Mám okolo
sebe velice dobrý tým, korespondující
s naší pozicí na trhu. Je zde stále prostor
být lepší.

Na českém a slovenském trhu působíte
18 let a jste předním/největším
distributorem motorkářského vybavení
ve východní Evropě. Co Vás přimělo
k tomu, že jste se před lety rozhodl
založit BIKERS CROWN?
Vždycky jsem se motal kolem motorek,
hodně mě zajímají. Už na škole ve svých
tuším 16 letech jsem pomáhal jako
novinář psát do jednoho malého
časopisu o motorkách. V té době už
mně bylo dávno jasné, co chci v životě
dělat. Klidně uklízečku a zametat
podlahu v nějakém motosalonu, prostě
cokoliv, hlavně když budu v blízkosti
motorek, od rána do večera. Dnes vedu
firmu, která má uznání a respekt v celé
motocyklové Evropě. Vyrábíme kvalitní
oblečení a příslušenství na motocykly,
které distribuujeme do několika států.
V tomto časovém období jste určitě
zažil několik mezníků, situací, kdy
člověk balancuje a ptá se sám sebe, zda
to zvládne?

Motorky jsou jeho život
9

A naopak, co Vás na Vaší práci těší?
Předpokládám, že jste sám náruživým
motorkářem.
Na motorce jezdím moc rád, rád
je rozebírám a dávám dohromady.
Vymýšlím, co na nich udělat jinak,
neokoukaně a nově. Jízda v mém
oblečení mě inspiruje k výrobě
oblečení nového, lepšího. Když držím
řídítka a poslouchám motor, občas
mě napadnou nové věci… Hraju si
s designem a technickou stránkou
výrobku, s použitím různých materiálů.
Někdy z praxe zlepšuji, co již máme
vyzkoušené, někdy mám v hlavě úplně
nový projekt. Ze všeho nejvíc mě
uspokojuje, když vidím, jak dokážeme
zvýšit samotný zážitek, pohodlí
a bezpečnost při jízdě. Sám si to
vyzkouším a cítím rozdíl. Když někdo
po nehodě napíše, že se díky našemu
výrobku neodřel nebo že nepřišel
o nohu, a mockrát nám děkuje, to je
hodně emotivní a povzbuzující do další
práce. Nebo když jednoduše někoho
potkám v našem oblečení a řeknu si,
tomu to fakt sluší, perfektně padne, to
je frajer jak z módního časopisu.

Věnovat se práci naplno a neuhnout
z cesty vyžaduje úsilí, zodpovědnost
a motivaci. Co Vás osobně motivuje?
Největší motivace je, když BIKERS
CROWN a naše výrobky baví lidi.
Neustále posouvat věci dál, expandovat
a vyrábět technicky náročnější produkty.
Věřit sám v sebe, v to, že moje nápady

Když někdo po nehodě
napíše, že se díky našemu
výrobku neodřel nebo že
nepřišel o nohu, a mockrát
nám děkuje, to je hodně
emotivní a povzbuzující
do další práce.

jsou řešitelné, vyrobitelné a že na konci
toho cyklu někomu, kdo je za ně ochotný
utratit peníze, pomůžou a udělají radost.
Motivuje mě spousta maličkostí, například
když přijede můj zahraniční partner,
který je ochoten cestovat přes půl světa
do našeho malého městečka, a chválí

vnitřní silný systém firmy a kvalitu práce.
Porovnávají nás s ostatními společnostmi,
někdy i s těmi nejlepšími na světě. To mě
vždycky potěší. Jsem hrdý a takováto
motivace mi vydrží velmi dlouhou dobu.
Neuhnout z cesty. Na to existuje
jednoduchý lék. Neposlouchat lidi okolo,
někdy ani nejbližší přátele a kamarády, celou
společnost, která vám říká, že to nejde.
Těch negativních názorů, řečeno přímo
nebo nepřímo, je velice mnoho. Většinou
na konci zjistíte, že to říkají jen proto, že by
nic takového oni sami nezvládli, anebo vám
to jednoduše nepřejí. Postupem času většina
z nich zcela vymizí.
Poskytujete práci necelé stovce
zaměstnanců. Jakým způsobem
podporujete svůj tým a co musí
umět správný prodejce motorek
a motorkářského vybavení?
Motivačních hmotných prostředků je hodně,
žádný ale nefunguje, pokud člověk nerozumí
své pozici. Když to lidi baví, mají radost
z výsledku a chtějí být lepší v tom, co dělají,
mít lepší výsledky… To je pro ně nejlepší
motivace. Zájem a věnování pozornosti
každému a v každé úrovni hierarchie
společnosti je hodně důležité.
Obliba motorek stále stoupá. Nejen
mladí lidé touží po adrenalinu.
Jaká věková skupina lidí je Vaším
nejfrekventovanějším zákazníkem?
Motorky už také nejsou jen pro muže…
Na toto je velmi složité odpovědět. Máme
naprosto odlišnou klientelu například
ve Švýcarsku, v Německu, Francii nebo zde
lokální v Čechách a na Slovensku. Věkový
rozdíl je maximální možný, obecně je náš
zákazník 15letý čerstvý držitel oprávnění řídit
motocykl až po seniora, kterému zdravotní
stav umožňuje neustále jezdit na motocyklu.
Samozřejmě nejvíc zákazníků je středního
věku. A ženy, ano, zatím jich není stejně jako
mužů, ale každý rok jich přibývá obrovské
množství různého věku.

BIKERS CROWN distribuuje i motorkářské příslušenství
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Co byste doporučil jiným podnikatelům
k tomu, aby vybudovali dobrý
a motivovaný tým?
Něco si o motivaci jako takové nastudovat,
něco se o ní dozvědět a být připraven. Nikdy
nezapomenout na to, že ryba smrdí od hlavy,
takže pokud neumí být motivován sám šéf,

nikdy nebudou dlouhodobě motivovaní
jeho podřízení.

Věří sám v sebe a ve své nápady, které jsou řešitelné a vyrobitelné

Jak Vám HCA Brno pomohlo ve Vaší
firmě?
Zvýšilo mi znalost v určitých
problematikách řízení firmy a jejího vedení,
naučil jsem se spoustu věcí při kurzech
a od svého osobního kouče Martina
Koleničky. Radil mi stejně jako můj táta,
akorát to říkal jinými slovy… HCA Brno
pomohlo i několika lidem v mém týmu…
Kterou ze služeb HCA Brno byste
z osobní zkušenosti nejvíce doporučil
ostatním?
Nedoporučil bych žádnou. Je to naprostá
ztráta času a financí pro každého,
kdo navštíví semináře bez osobního
přesvědčení, že chce sebe nebo něco
změnit, a ihned po semináři nezačne
dlouhodobě makat na tom, co slyšel. To je
pak celé na nic. Necílevědomí lidé by měli
zůstat radši doma. V opačném případě
můžu doporučit všechny obchodní
školení a semináře, ale po dávkách, které
dokážete unést. Ty procesy jsou náročné,
dělají se průběžně s vaší běžnou prací
ve firmě, jsou dlouhodobé, časově velmi
náročné, někdy bolí, ale určitě stojí za to…
Jak nejraději trávíte volný čas, pokud
nějaký máte?
Nejraději trávím čas s dětmi a se
svou ženou, rodinou a přáteli. Celou
zimu jsme často na horách, lyžujeme
a užíváme si to. Ve zbytku roku pak
na zahradě, v garáži, anebo samozřejmě
na motorce. Jezdíme spolu a poznáváme
svět. :-)
Co v životě považujete za úspěch?
Za úspěch obecně považuji něco, co je
dotažené, dodělané do konce. Měnit
plány a cíle ve skutečnost. Tím začíná
úspěch. Každý ho vidí v něčem jiném,
je to samozřejmě hodně individuální.
Pro mnoho z nás naučit se a umět číst
není úspěch, pro nevidomého je ale
obrovský. Je velice pozitivní, pokud si
člověk uvědomuje své úspěchy, i když
jsou třeba jen dílčí a malé, jsou to malé
radosti. Každý malý úspěch je motivace
pro jeden obrovský a rekordní úspěch –
a to je pak obrovská a rekordní radost.
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Rozhovor s klientem

Klíč
ke spokojenému
zaměstnanci?
Komunikace
a spolehlivost
Vybudovat stabilní tým zaměstnanců,
který šlape jako namazaný stroj, není nic
jednoduchého. Své o tom vědí i jednatelé
firmy LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.
Valdemar Matuška a Jaroslav Moravec.
Svou cílevědomostí a odhodlaností se snaží
motivovat ostatní.

V čele firmy působíte již řadu let. Jaké
byly hlavní mezníky v jejím rozvoji?
VM: Se společností Liebherr jsem
spjat již od roku 1997, kdy jsem
nastoupil jako obchodník. První
mezník vidím v roce 1999, kdy zde
byla založena společnost LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE ČECHY s.r.o.
jako přímé zastoupení Liebherr v ČR.
Dalším mezníkem je rok 2002, kdy
jsem byl jedním ze čtyř členů týmu,
který rozvíjel nově strukturovanou
společnost v ČR, a zastupovali jsme
zde produkty zemních strojů. V roce
2004 se změnil název na stávající
LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ
s.r.o. V roce 2007 jsme s kolegou
převzali společnost jako prokuristé.
Důležitým rokem byl také rok 2009,
kdy se do našeho portfolia, které
zastupujeme, přidala i divize věžových
jeřábů Liebherr. Posledním důležitým
mezníkem ve vývoji společnosti spatřuji
rok 2016, kdy se jednateli společnosti
stali výhradně Češi. Během celé doby
se postupně rozšiřuje celkové portfolio,
které v ČR zastupujeme, ať už se
jedná o speciální stroje pro zakládání
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staveb, truboukladače, kontejnerové
překladače, či velmi úspěšná
dvoucestná rypadla.
JM: Ve firmě působím od roku 2002,
kdy jsme budovali firmu od základů.
V roce 2007 mi byla dána důvěra
a odpovědnost za vedení firmy
udělením prokury a v roce 2016
udělením jednatele. Začali jsme
firmu formovat do transparentní
organizační struktury, která umožní
více se přiblížit zákazníkovi. Postupně
jsme převzali výlučné zastoupení pro
ČR ve všech produktech zemních
strojů, důlních strojů, strojů pro
zakládání staveb, manipulátorů, strojů
pro překládku materiálu a od roku
2009 i pro věžové jeřáby. Příští rok
oslavíme 20 let existence na českém
trhu a můžeme říct, že jsme se pevně
etablovali na předních místech dovozců
stavebních strojů.
Kterou vlastnost u sebe považujete
za nejdůležitější pro to, abyste mohl
dlouhodobě stát v čele firmy?
VM: Asi to bude cílevědomost
a pracovitost. V naší branži to musí

být tak trochu i „srdeční záležitost“.
V poslední době také motivace, což
není úplně vlastnost, avšak je důležitá,
pokud člověk dlouhodobě působí
v jedné společnosti. O tu však není
nouze, jelikož když se ohlédnu zpět,
nebo se podívám dopředu, je zde stále
nějaká výzva.
JM: Zodpovědnost za učiněné
rozhodnutí, strategické myšlení pro
neustálý rozvoj firmy, spolehlivost,
stálost, odbornost a nadšení pro to, co
dělám, pro správné vedení a motivaci lidí.
Čím větší firemní tým, tím složitější
je ho sladit. Co je podle Vás potřeba
k tomu, aby celý tým vždy dobře
fungoval?
VM: Samozřejmostí je organizovanost
firmy jako takové, což je neustálý
proces. Jednoznačně je to také
komunikace, a to na všech úrovních
a napříč firmou. Jakkoliv se to zdá
být banální, je to těžký úkol, protože
v dnešní uspěchané době nezbývá
tolik času na tu správnou komunikaci
a informovanost. Snažíme se na toto
dbát. Pak také tvoříme atmosféru

Inspirace

Na kterých třech základních pilířích
máte postavené dlouhodobé
fungování firmy?
VM: Produkt, zákazník, zaměstnanec.
JM: Přesně tak. Kvalitní produkt,
spokojený zákazník, loajální
zaměstnanec.
Jaké kroky byste navrhli ostatním
podnikatelům k vybudování dobrého
a motivovaného týmu?
VM: To je vlastně dosti těžká otázka.
Budování týmu je nepřetržitý proces,
na který je třeba si udělat čas a mít
energii. To asi především. A jak asi
všichni víme, důležité je také pečovat
o zaměstnance. Jenže kde je ta
správná míra, zvláště pak v dnešní
době, kdy se všichni trápíme nad tím,
kde vzít kvalitní personál. Asi bych
poradil sdílet informace, setkávat
se formálně i neformálně, nechat
zaměstnance vyjádřit názor či návrh
a hledat ve firmě kolektivní tahouny
a dát jim prostor, jelikož ti si pak
získají ostatní z týmu. Součástí cesty
k dobrému a motivovanému týmu jsou
i školení a kurzy.
JM: Základem je mít jasnou vizi
a stanovený cíl. Je důležité si
v dnešní hektické době udělat čas
na své zaměstnance a se zájmem
jim naslouchat. Podporovat je
v samostatnosti a k převzetí
odpovědnosti. Sám musíte být zapálen
pro to, co děláte a chcete od druhých.

Chcete sa stať nesmrteľným?
Môžete sa aj vy stať nesmrteľným? Prečo
sa na slávnych umelcov nezabúda a milióny
obyčajných ľudí upadajú do zabudnutia?
Každá práca má svoje špecifiká, ale
z pohľadu nesmrteľnosti je osobitne
zaujímavá práca umelca, kde k jeho
dokonalej remeselnej zručnosti je vždy
pridaná esencia niečoho mimoriadneho.
Je to „niečo“, čo pochádza z hlbín vesmíru,
niečo, čo je pozdravom pre našu dušu
z dávno zabudnutého domova.
Ak zahrá počítač roboticky dokonalé „dumdum-dum“, tak nás to necháva ľahostajnými.
Lebo presne to „niečo“ tam chýba. Ale ak
David Gilmour z Pink Floydu zahrá len
zopár tónov na gitare, prestávame dýchať
a máme zimomriavky. Rovnaké pocity máme
aj pri obraze Tri grácie veľkého Rubensa, pri
čítaní románu Vojna a mier Leva Tolstého
alebo dych vyrážajúcej stavbe Sagrada
Familia Antoniho Gaudího. A mimovoľne sa
usmievame.
Nielenže vytvorili technicky dokonalé diela,
ale nikdy nestratili spojenie s prapodstatou
bytia. Vytvorili niečo, čo v nás zarezonuje
preto, lebo je to čisté, pradávne a duchovné.
Niečo, čo nie je zašpinené chamtivými
vypočítavými úvahami. Sú to diela, ktoré ich
„používateľom“ pomohli stať sa lepšími ľuďmi.
A preto sa títo umelci stali nesmrteľnými.
Boli aj smutné prípady, keď sa umelec
zmenil na „prostitútku“ a vytvoril paškvil
na objednávku iba kvôli peniazom. To sú
väčšinou jeho najslabšie diela. Remeselne
sú dobré, no sú bez ducha slobody, bez
práva rozhodovať o diele. A takéto dielo

nikoho neurobilo lepším. Peniaze, peniaze,
peniaze. Nič iné za tým nie je.
Horšie je, že veľa bežných ľudí, ak pracuje,
tak presne týmto spôsobom. Robia iba
pre peniaze, bez veľkého záujmu o prácu,
o dokonalosť a užitočnosť výsledku.
Takto sa z nich nikdy nestanú uznávaní
ľudia. Nikto ich nebude oslavovať za zle
postavený dom, mrznúci software či zle
vyrobenú, rozpadávajúcu sa stoličku.
Hlavnou hnacou silou vytvorenia tých
najkrajších diel nikdy neboli peniaze.
Vždy to bolo ničím neobmedzené
slobodné myslenie, túžba vyjadriť tú
božskú podstatu v každom z nás, spojené
s technickou dokonalosťou vytvoreného
diela a naplnením hlavného účelu Bytia –
pomôcť druhej bytosti lepšie žiť.
Keď sa dobre okolo seba poobzeráte,
možno aj vy nájdete vo svojej blízkosti
človeka, ktorý je „umelec“. Nielenže robí
prácu perfektne a profesionálne, ale pri
jej vykonávaní pociťuje zvláštnu slasť
z naplnenia svojej úlohy.
Možno je to hodinár, opravár, pekár,
učiteľ, vedúci oddelenia, ktorý vám svojou
dokonalou prácou výrazne pomohol
a získal si vašu úctu. Pamätáte sa na neho
a všade ho chválite. Takýchto ľudí nie je
veľmi veľa, ale existujú. A práve oni dlho
zostávajú v spomienkach ľudí ako veľkí
„umelci“ svojho fachu.
Aj vy sa takými staňte. A možno už takými
ste! Veď všetko sa začína myšlienkou. Ak
ste tento článok prečítali, tak ste nastúpili
na cestu k nesmrteľnosti.

Kterou ze služeb HCA Brno byste
z osobní zkušenosti nejvíce doporučil
ostatním?
VM: Například kurzy komunikace.
JM: Jakékoliv kurzy zaměřené na řízení
a vedení firmy, vše pro osobní rozvoj
manažera.
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a firemní kulturu mezi zaměstnanci,
my dokonce říkáme „naši firemní
filozofii“. Dnes víme, že komunikace je
klíčem ke spokojenému zaměstnanci.
JM: Otevřená komunikace napříč
firmou, aktivní udržování a budování
firemní kultury a v neposlední řadě
sám být jasným, pevným bodem,
na který se lidé mohou spolehnout.

Tvář HCA

V práci trávím
spoustu času, proto
je pro mě osobně
mnohem důležitější,
jak se v ní cítím
a zda všichni táhnou
za jeden provaz.

Zástupkyně ředitele Hanka Hasalíková je jedna z nejdéle
působících tváří v HCA. Proto jsme jí položili několik
otázek, jež mohou i vás povzbudit či utvrdit v tom, že
důvěra v práci, která dává smysl, a také důvěra v týmový
kolektiv a šéfa je pro každého zaměstnance velkým
bonusem a důvodem, proč zůstat.

Práce musí člověka neustále nějakým
způsobem naplňovat a hnát ho kupředu
V HCA jsi skoro od začátku, což
už je skoro sedm let. Proč jsi stále
v této firmě?

Líbí se mi, co HCA dělá. Je příjemné být
součástí tohoto týmu. Mí kolegové jsou
zde proto, aby pomohli jiným lidem, aby
se jim více dařilo – ať už v podnikání,
nebo i v soukromém životě. A to je moc
hezká myšlenka, která se dnes jen tak
nevidí. Nejlepší na tom všem je, že se
takto přistupuje i k nám zaměstnancům!

Co Tě na této práci nejvíce baví?

Asi to, že se tady stále něco děje.
Neustále se něco nového zavádí, tvoří,
zlepšuje. A to mě baví.

Co jsou podle Tebe důležité faktory,
které člověka vedou k tomu, aby
v jednom zaměstnání zůstal několik
let?
1) Je důležité, aby člověku dával smysl
účel a cíl, za kterým firma jde. Pokud se
s touto myšlenkou dokáže ztotožnit, tak
chce automaticky pomoct a být toho
součástí.
2) Práce musí člověka neustále nějakým
způsobem naplňovat a hnát ho kupředu.
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Důležité je podle mě mít před sebou
neustále nějakou „výzvu“, která člověka
nutí na sobě pracovat a kvůli níž se ráno
těší do práce.
3) Mně osobně hodně pomáhají
pravidelné pohovory se šéfem. Maťo si
tak může ověřit, zda máme stále stejný
společný směr, kterým jdeme, a případně
ho sladit, pokud se odchýlí. Já jako
zaměstnanec mám navíc možnost se
jakkoliv vyjádřit – říct, co mi vadí, potvrdit
si, že to, co dělám, dělám dobře… Mám
k dispozici takové soukromé „okýnko“,
kdy vím, že se nemusím bát nic říct a že
budu vyslechnuta.
4) A samozřejmě možnost průběžného
vzdělávání. Ať už to jsou školení, která
mi pomáhají v mé práci, anebo jenom
nasměrování na nějakou literaturu, která
by mi aktuálně pomohla, atd. Je důležité
mít nějakého mentora, za kterým můžu
přijít.
Pokud mi firma toto nabízí a jsem k tomu
i adekvátně finančně ohodnocena, tak
nevidím vůbec žádný důvod z firmy
odcházet. Právě naopak. A to my tady
v HCA máme.

Pracuješ ve firmě, která učí, jak se
mají chovat šéfové. Chová se váš
šéf tak, jak přednáší? Nebo je to jen
teorie? Pokud nechceš, odpovídat
nemusíš. :-)
Určitě. Chová se k nám stejně. Mnohdy
už nemusí ani nic dalšího vysvětlovat
a my přesně víme. Etické pohovory jsou
tak o moc snazší.

Peníze dostaneš v každé firmě –
více či méně. Existuje něco jiného,
co považuješ v práci za důležité?

Peníze jsou důležité, ale nejsou všechno.
V práci trávím spoustu času, proto je
pro mě osobně mnohem důležitější,
jak se v ní cítím, jaký máme kolektiv
spolupracovníků a zda všichni táhnou
za jeden provaz.

Co Tě baví v životě? Čemu se ráda
věnuješ?

Ve svém volnu v poslední době poměrně
dost studuju. Moc ráda ale chodím
i do kina nebo na foto výlety s přítelem.
Ze sportů mám ráda plavání, běh nebo
kolečkové brusle. A občas si hraju
s Photoshopem, který mě fakt baví.

Ze života firmy

Dobrý tým vytváří
Rok 2018 je v plném proudu a týmové aktivity by už měly
být dokonale rozběhnuté. Každá firma by měla své lidi
dobře nastartovat. Naše firma to dělá prostřednictvím
komunikačních tréninků a vytvářením dobrého prostředí, kde
se lidem dobře pracuje.

dobré
prostředí

Teambuilding v Tatrách

Minulý rok jsme zakončili na firemním setkání ve Vysokých Tatrách v hotelu
Villa Siesta, v překrásném prostředí Nového Smokovce, které se nám velmi
osvědčilo. V těchto pracovně-relaxačních třech dnech jsme také stihli
s kolegy ze Slovenska naplánovat strategie pro rok 2018 a zároveň si užít
wellness pohodu, několik společných výletů i Tricklandii.

Generální úklid ve firmě

Všeobecně platí pravidlo, že v čistých pracovních prostorách se klienti cítí
lépe, což vytváří i větší šance na další spolupráci. Z tohoto důvodu v HCA
pořádáme pravidelné generální úklidy. Jeden z nich proběhl i na přelomu
roku.

Teambuilding v Tatrách

Komunikační trénink – nastartování roku

Na začátku roku pravidelně pořádáme Komunikační trénink vyšší školy,
tzv. TRka. A pokud jste jej někdy v minulosti také absolvovali, tak určitě
uznáte, že není lepší způsob, jak zahájit nový rok, než tímto osmidenním
intenzivním tréninkem. Účastník tak zlepší nejen svou komunikaci, ale posílí
i svoji schopnost dosahovat cílů, zefektivní se a získá nový drive a energii
do dalšího období. A to je jeden z důvodů, proč se tohoto tréninku naši
zaměstnanci účastní pravidelně. Pokud se k nám příště chcete přidat i vy,
tak aktuální termíny najdete na www.hcaczechia.cz/kurzy/?id=30.

Komunikační trénink

Trénink v Los Angeles

Při vzdělávání lidí budete narážet na různé reakce. Ne každý pracovník
ve firmě je schopný rychle přijmout směrnice, postupy a firemní
know-how, a s tím jsou spojené různé reakce. Šéf, který neumí rychle
odhalit bariéry při chápání firemního know-how, začne někdy tlačit,
což způsobuje další reakce. Do našeho centra HCA International L.A.
proto zavítal Martin Kolenička na trénink, jak tyto indikátory rozpoznat
a pomoct lidem co nejefektivněji pochopit firemní směrnice, postupy
a celkové know-how.

Trénink v Los Angeles

Novinka – očistný program

Žijeme v době, která je plná toxinů, chemikálií i znečistěného ovzduší. Tyto
nečistoty přijímáme spolu s jídlem, dýcháme a častokrát pijeme a mnohé
ze škodlivin se v našem těle ukládají. Čím víc je organismus zanesený, tím
je člověk více unavený a jeho efektivita klesá. Lidé si stěžují na únavu.
Je přirozené, že v autě po každých zhruba 30 tisících km vyměníte olej
a filtry. Tělo má větší výdrž, ale i tak je praktické ho jednou za čas pořádně
pročistit. Játra a ledviny jsou v podstatě filtry, které se, ať už chceme nebo
ne, zanášejí. Aby byli manažeři neustále fresh, je možné takový očistný
program absolvovat od ledna i u nás.

Očistný program
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Kľúč k úspešnej firme –
Praktické rady pre manažéra

Kniha Kľúč k úspešnej firme je uceleným průřezem tím nejdůležitějším z oblasti
managementu a vedení firmy. Je sbírkou cenných zkušeností pracovníků Školy
manažmentu – HCA Slovakia, největší soukromé vzdělávací společnosti v oblasti vzdělávání
manažerů na Slovensku. Obsahuje krystalicky čisté, jasně uchopitelné a hlavně v praxi
aplikovatelné informace, které může kdokoliv použít ke zlepšení svého podnikání.
V knize najdete 92 příběhů, které vám pomohou změnit vaši firmu. Přečtěte si zápisky
firemních koučů a konzultantů, ze kterých lze získat dostatečné množství tipů, rad
a postupů, aby mohla vaše firma začít dlouhodobě růst a expandovat.

Mimo jiné se v knize dozvíte:
• Jak správně delegovat práci a dosáhnout
v podnikání nejen finančního úspěchu, ale
i svobody.
• Jak získat nové zákazníky, zajistit si jejich
věrnost a jak se o ně správně starat.
• Jak do firmy přitáhnout výkonné lidi, jak zavést
skutečně spravedlivý systém odměňování, který
je bude motivovat k vysokým výkonům, a jak
okamžitě odhalit darebáky, kteří chtějí vaši firmu
rozložit zevnitř.
• Jak prodávat a uzavírat obchody i navzdory
námitkám, konkurenci nebo krizi.
• Jak získat skutečnou finanční jistotu a díky ní
také klidný spánek.
• Jak komunikovat se zaměstnanci, klienty
i rodinnými příslušníky a jak jim předat své
myšlenky tak, aby je bez odporu přijali.
• Jak neustále růst, neztratit chuť do podnikání
ani po letech a jak pracovat tak, aby vám
odměnou za vaši snahu byly nejen peníze, ale
i skutečná radost.

www.problemyneexistuji.cz/produkt/kluc-k-uspesnej-firme/

