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Úvod
Ahoj příteli/přítelkyně,
vážíme si tvého rozhodnutí, koupit si digitální knihu Vydělávej online, žij offline.
Rádi bychom mezi námi hned od začátku nabídli tykání, protože díky osobnějšímu
přístupu ti bude čtení mnohem příjemnějším zážitkem.
Než se ponoříš do čtení, je dobré vědět, jak se v knize orientovat. I když ti kniha
sama o sobě jistě podá spoustu zajímavých informací, je koncipována především na
práci s aktivními odkazy, které dopodrobna rozvádějí témata, s nimiž tě chceme
seznámit. Proto jim, prosím, věnuj dostatečnou pozornost. Veškeré odkazy jsou
označeny zeleně a je vhodné číst digitální knihu na zařízení, které ti je umožní bez
problémů rozklikávat.
Kurzívou jsou psány odstavce, ve kterých tě Tomáš Zdražil, hlavní autor digitální
knihy, chce seznámit s jeho vlastní zkušeností s daným tématem. Tučně jsou pak
zvýrazněny myšlenky a citáty, které jsme z části převzali od slavných inspirativních
lidí, a z části pochází z našich hlav. Pokud však někde najdeš nefungující odkaz,
upozorni nás, prosím. Čas od času bývají domény přesměrovány, přejmenovány,
nebo zrušeny, a přestože jsme si odkazy mnohokrát prošli, mohli jsme něco
přehlédnout.
Proč vlastně digitální kniha vznikla a co nás k tomu vedlo?
Dohromady jsme navštívili desítky prestižních konferencí, přečetli jsme stovky knížek
a tisíce článků. Baví nás se nadstandardně vzdělávat, sledovat novinky a
seznamovat se s novými podnikateli a investory. Bývá skvělé ponaučit se z chyb
ostatních, předávat si zkušenosti a nešlapat cestu pouze sám. Proto ti chceme
předat nám již známé informace a nástroje.
Vždy nás bavilo organizovat akce a zvát odborníky z celé republiky na jedno místo,
které jako magnet přitáhne stejně smýšlející lidi. Nakonec se nám podařilo
zrealizovat 5 konferencí Cashflow summit, 2 konference SatoshiTalks, 6 odborných
seminářů a 26 Cashflow klubů. To, že se akce povedly, ukazuje více než 1500
skvělých účastníků, kteří nám dali příjemné reference, ba co víc, skvělá přátelství a
další dávku tipů a impulzů.
Při všech těch debatách, rozhovorech a skypech s účastníky jsme zjistili, že lidé moc
neví, kde hledat a jak začít vydělávat peníze, investovat čas a podnikat na internetu.
Pavel, jeden z našich účastníků říká: „Dneska je toho všude mraky a vybrat si
investici nebo projekt z desítek nápadů, které mám je někdy nadlidský výkon.“
Postupně jsme došli k tomu, že nám nezbývá nic jiného, než po večerech sepsat
vše, co známe. Tahle digitální kniha nemá za cíl podrobně vysvětlit některý z desítek
oborů, jimž se v online podnikání můžeš věnovat, ale vnést do chaosu stovek tipů a
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návodů řád a poskytnout ti je na jednom místě. Teď stačí jen pozorně číst a tyhle
řádky převést do reality. Víš, že gram praxe je více než tuna teorie?
Vydělávat online má své výhody, ale bohužel není jednoduché ve vodách internetu
zabránit nelegálnímu šíření takového druhu obsahu. Jedno pravidlo říká, že co má
člověk zadarmo, toho si tolik neváží. U vzdělání to platí dvojnásob. Jestli budeš chtít
tuto digitální knihu šířit, připoj k ní, prosím, i odkaz ke koupi. Lidé, kteří jsou ochotni
podnikat, jistě věnují pár stovek za informace, které nás stály stovky tisíc. Zkratky k
dlouhodobé prosperitě stejně nevedou. Nejedná se ani zdaleka tak o to, že takové
šíření lze snadno dohledat - tohle není cesta, po které bychom chtěli kráčet. Věříme
v poctivost lidí, protože s touto vlastností člověk dojde nejdál a ve světě online
podnikání to platí dvojnásob.
Můžeš vše přečíst za pár dní, ale stejně tak, jako je tomu u nejčtenější knihy na
světě, u Bible, je nutné přemýšlet o tom, co čteš a myšlenky, které s tebou budou
rezonovat, postupně aplikovat do svého života. Na rozdíl od Bible je v této knize tolik
aktivních odkazů na vybrané materiály, že máš o průvodce postaráno možná i na
několik měsíců.

Autoři
Ahoj, jmenuji se Tomáš Zdražil. Rok jsem pracoval a studoval byznys ve Skotsku,
pak jsem se přestěhoval do Olomouce, kde jsem studoval na MVŠO a koupil si byt
na coliving. Nestudoval jsem kvůli titulu, ukončil tak studium a věnoval se svým
projektům a vlastní firmě Investree.
Miluji svobodu, kterou práce online nabízí a poslední roky se aktivně věnuji
kryptoměnám, affiliate marketingu a alternativnímu investování. Na tyto témata jsem
zorganizoval pět ročníků konference Cashflow summit a dva roky vedl Cashflow klub
v Olomouci. Investoval jsem čas do různých projektů, ale nic mě nebavilo tak, jako ty
neziskové. Zejména Dobrokáva, Dobroboardy, Příběhy rodičů.
Nadanému kamarádovi jsem dal první investici na natáčení videí, aby založil videoprodukci Krideo. Podílel jsem se i na hudební aplikaci GYM Radio, hodinek Sticklery
a konzultací několika startupů.
Záliba v cestování a otevřené dveře díky digitálnímu nomádění a investování určují
můj životní styl. Třetinu roku 2015 jsem strávil v zahraničí, z toho nejvíce času v Asii.
Na konci ledna 2016 jsem se vrátil z Vietnamu a konečně udělal velké rozhodnutí
prodat svůj byt a zbavit se většiny nicotností. K životu potřebuji jenom pár věcí, které
se mi vejdou do batohu. V červnu jsem odjel do Itálie a následně do Barcelony s
myšlenkou žít v různých částech světa, podle toho, kam mě srdce a podnikání
zavane. Od té doby zhruba 6 měsíců z roku trávím mimo Česko. Moji oblíbenou
destinací a druhým domovem je Bali. Další cesty můžeš sledovat na mém osobním
facebookovém profilu nebo shlédnout můj příběh ve videu z roku 2017.
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Spoluautoři, kteří se podíleli na obsahu digitální knihy:
Patrik Dolák je projektový manažer ve společnosti zabývající se marketingem
a vzděláváním ve farmacii. Jeho úkolem je řídit online portály pro odborný
zdravotnický personál, zaměřuje se ale i na jiné online projekty. Věnuje se
alternativním formám investování a aktivně vytvářel i tuto digitální knihu.
Nela Kubasová je zakladatelkou projektu Realitní Shaker a investování do
nemovitostí se aktivně věnuje již od roku 2010. Za jeden ze svých cílů považuje
zlepšování povědomí veřejnosti o finanční a investiční gramotnosti, proto například
pořádá bezplatný cashflow klub, kde lidem ukazuje, jak mohou pozitivně ovlivnit svůj
tok peněz.
Jan Jaroš je programátor a řídí portál Pacogames pro hráče online her. Již 5 let se
věnuje kryptoměnám, v poslední době se zaměřuje na jejich škálovatelnost
a bezpečnost.
Petr Sanetrník založil projekt Webfusion, zabývající se komplexní tvorbou webových
stránek přes platformu WordPress. Aktivně investuje na burze, zejména do opcí
a dalších alternativ.
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. je vysokoškolský odborný asistent a odborník na
oblast obchodování s akciemi, komoditami, forexem a kryptoměnami. Zabývá se
publikováním článků a vystupuje na vědecko-odborných konferencích. V současné
době připravuje publikování výsledků výzkumu na téma finanční gramotnosti žáků
sekundárního vzdělávání.
Vojta Konečný je digitální nomád a copywriter, který nám pomohl zeditovat tuto
knihu. Působí v agentuře Kluci v praxi. Píše pro VICE Czech Republic/Slovakia,
ecofuture a spolupracuje na závodě v nízkonákladovém cestování po Evropě
LowCost Race a dalších projektech.
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Svoboda online světa
Jedna z nejkrásnějších životních svobod, kterou můžeš v životě mít, je nebýt
limitován místem a časem. Nenarodili jsme se proto, abychom jednu třetinu života
studovali, další třetinu pracovali a tu poslední prospali. Česko má přes 130
bezvízových styků, což je veliká výhoda, když si uvědomíme, z kolika zemí na světě
není stále jednoduché vycestovat a není tomu tak dávno, kdy panovala stejná
situace i u nás. Létání je nejbezpečnějším způsobem dopravy s více než 100 tisíci
lety za den a letenky koupíš již za pár stovek korun po Evropě. Podle odborných
statistik by mohlo od roku 1989 žít v zahraničí okolo 2,2 milionů lidí s českým
původem. Firmu založíš online během 2 dnů za pár tisíc. Po světě existuje dle
průzkumu přes 16 tisíc coworkingových center, kde můžeš pracovat. V koloběhu
je nejvíce peněz v historii. Výnos u investic lze dosáhnout i několik % měsíčně.
Do pár let bude nejspíš celý svět online a internet zadarmo. V Česku máme na hlavu
nejvíce e-shopů, tedy přes 40 tisíc. Chybí ti ještě něco k cestě za vlastní osobní
svobodou, nebo se na svět stále díváme jiným pohledem? Zkus se podívat na krátký
záznam z konference Smart Life a téma chytré budoucnosti.
Doba se neustále zrychluje. U mě začala změna v devatenácti letech, když se mi
do rukou dostala jedna kniha a otočila mi život naruby. Tou knihou byl Bohatý táta,
chudý táta od Roberta T. Kiyosakiho a pojednávala o nastavení mysli, cashflow
kvadrantu a pasivních příjmech. Poprvé někde psali, že nejsou důležité známky
ve škole, protože v reálném světě pracují jedničkáři pro trojkaře. Dočetl jsem se,
že existuje levá strana kvadrantu, kam se řadí lidé, kteří pracují klasickým způsobem,
tedy vyměňují svůj čas za peníze, a pravá strana kvadrantu, kde jsou ti, kdo své
peníze nechají pracovat za sebe.
Já byl jedním z těch trojkařů a brzy jsem si uvědomil, že patřím i k lidem na pravé
straně kvadrantu. V tu chvíli jsem věděl, kam se musím dostat a co pro to udělat.
Ta cesta mi trvala šest let a pochopil jsem během ní spoustu věcí, ke kterým bych
rád přivedl i tebe. Představovala mnoho týdnů odříkání a makání na sobě, abych se
každý den posunul a stal se lepším. Investoval jsem stovky tisíc do vzdělání a stovky,
obrazně řečeno, vyhodil do záchodu. Za vším ale stály nově nabité zkušenosti.
Nyní vím, že nepotřebuji vlastnit hromadu věcí, abych si užíval života, ani nepotřebuji
chodit každý den do práce, která mě nebaví. Jinak bych tuto digitální knihu nenapsal.
Za poslední roky jsem osobně potkal mnoho digitálních nomádů a online podnikatelů,
kteří procestovali svět. Všichni jsme měli společnou jednu věc - laptop. Nástroj, který
může čas brát nebo dávat. Záleží pouze na tom, jak ho člověk využívá. Stejně tak
nás spojoval i internet, který je dnes největším zaměstnavatelem na světě. Skrze
sociální sítě propojil svět nejvíce v lidské historii, zároveň ho ale i rozdělil. Drtivá
většina populace pracuje offline a žije online. Jsou uvázáni k televizím, počítačům,
tabletům a mobilům, a tráví u nich většinu svého volného času.
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Na začátek bych tě rád seznámil s několika lidmi, kteří to mají dané přesně naopak
a postupně mi změnili pohled na vše okolo. Ukázali mi, že online svět je možná
ta největší svoboda, která nás všechny potkala.
„Lidé nemají trpělivost budovat byznys 3 roky, ale mají trpělivost chodit do
práce 40 let.“
Vždycky jsem tíhnul k práci online. Nikdy jsem si nechtěl ničit zdraví namáhavou
fyzickou prací, nebo sedět v jedné kanceláři od rána do večera 40 let. V roce 2012
jsem se dostal k infopodnikání od Davida Kirše. Dost jsem se díky němu naučil
a pomohlo mi to rozjet můj první web Finanční znalost, který na sebe zpětně vydělal.
Vybraní finanční poradci díky tomu mohli mít za roční poplatek vlastní web s vlastní
doménou. K realizaci jsem se inspiroval také projekty Pavla Fary. Na jedné akci jsem
poznal Zdenka Salveta, který mi ukázal, jak začít budovat pasivní příjmy skrze
alternativní investice. Šlo především o dividendové akcie a spořicí účty v zahraničí. I
když jsem dostal lekci a investice skončili neúspěšně. Do dneška jsem za setkání rád
a na společnou plavbu plachetnicí okolo Nizozemska nezapomenu. Už na škole
MVŠO jsem začal s obchodováním na burze u Romana Dvořáka. V Česku nenajdete
mnoho lepších traderů, ekonomů a lektorů, kteří umí zároveň opravdu něco předat a
naučit. Nemohu opomenout ani Ludvíka Turka, tradera, který vždy skvěle pobaví a
má dobré příspěvky a analýzy na FB. Poslední dobou nejvíce spolupracuji s
pokorným Rosťou Navrátilem, profíkem na akcie a opce. Na burze působí přes 20 let
a je špičkou v oboru.
Na MVŠO, kde jsem studoval, byla jednou přednáška o svobodě v práci, která mi
dodnes leží v paměti. Později jsem onoho řečníka potkal na horách v Itálii. Byl jím
Tomáš Hajzler, který téma svobody práce zajímavě popularizuje už několik let na
svém blogu. Mezitím mi kamarád a síťový podnikatel Honza Císař dal knížku
Čtyřhodinový pracovní týden od Tima Ferrisse. To byly další dveře do dosud
neznámého světa. Něco se ve mně probudilo a motivovalo mě více zkoumat další
možnosti, jak se živit online. Jeden z blogů, který mě dost obohatil je Podnikání v
USA od Honzy Vanhary.
Při vymetání konferencí a různých seminářů jsem se potkal na soutěži Rozjezdy roku
a TEDxOstrava s Davidem Lorinczem, českým nomádem a špičkou na Facebook.
Díky Pavlovi Mrázovi z BforB jsem poznal Martina Chalupeckého, který má podíl
v několika start-upech a neustále mě něčím novým nakopává a motivuje. Projeli jsme
spolu na motorkách jižní Vietnam, což byla nezapomenutelná jízda. Zmínit se musím
i o digitálním nomádovi Danu Hastíkovi, který neplánovaně přijel na jednu konferenci
na skateboardu a já věděl, že jeho workshop v bundě si prostě nesmím nechat ujít.
Zvláště poté, co jsem si vygooglil jeho článek na Forbesu. Náš copywriter Vojta
Konečný mi ukázal, jak snadné může být cestování autostopem, spolu jsme takhle
projeli Španělsko. O tom, že má smysl propojovat lidi svědčí projekt LowCost Race,
na kterém spolupracuje s Mikym Škodou, s nímž jsem ho seznámil.
„Dej si za cíl žít takový život, ze kterého si nebudeš muset brát dovolenou.“
- Stanislava Mrázková-
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Když děláš svoji práci naplno a rád, lidé si tě najdou. Tak jsem potkal i Michala
Kreslíka, který je tak skvělým copywriterem, že se dobře bavím už jen u jeho emailů.
Dokonce mi pomohl vydělat 130 tisíc za týden a ukázal, že o affiliate se vyplatí
zajímat. O tom mě přesvědčil i Peter Chodelka, jehož videorozhovor o affiliate jsem
viděl měsíc předtím, než si ke mně přisedl na Bali v Dojo coworkingu. Peter má také
svůj blog, kde najdeš řadu podstatných informací. Stejnou shodou náhod jsem potkal
i Libora Hořeního. Osobně jsme se ještě neznali, když jsem mu psal, jestli se
nepotkáme v Bostonu, kam jsem měl odjet na stáž. Nevyšlo to, ale rok nato náhodou
stojíme ve stejné frontě na letišti směrem do Thajska, kde jsem mu daroval knížku
Práce na dálku. Přestože on podniká na internetu již od sedmnácti let a úspěšně
válčí v online světě s Toprecepty.cz. Na třetím ročníku konference Cashflow summit
proběhl závěrečný panel 2 pod 30, kde měl Libor diskuzi s Honzou Linhartem,
odborníkem na SEO, kryptoměny a vlastní několik tisíc domén. Právě trénuje na
závod Ironman. Takový závod je samozřejmě i mojí životní výzvou.
To bychom na úvod měli. Udělej si pohodlí a zaměř se na to, co tě zajímá. Inspiruj se
těmito lidmi a projekty, můžeš je sledovat na Facebooku a klidně je nos v hlavě celý
týden, dokud pořádně neuzrají a nedovedou tě tam, kam potřebuješ. A nezapomeň,
že tě stále ještě čeká hlavní záplava tipů a odkazů k samotnému online podnikání,
investování, cestování a nástrojům, které ti ulehčí život. A vezmeme to pěkně od
začátku. Protože...

Vše souvisí se vším
V životě přeskakovat nelze, anebo se to minimálně nevyplatí. Vše má svůj čas. Víno
nemůžeš sbírat dřív, než dozraje a nejdřív se musíš naučit počítat, než začneš řešit
složité rovnice. Je důležité na věcech postupně stavět. Krok, který uděláš dnes,
nemusí vypadat významně, ale za půl roku tě může dostat k zajímavé příležitosti,
nebo zkušenosti, a teprve pak pochopíš, proč se věci okolo tebe děly způsobem,
jakým se děly. Možná teď stojíš před konkrétní investicí a váháš, jestli do ní jít. Co za
ní opravdu stojí, nemůžeš vědět ještě předtím, než daný krok uděláš. Na druhou
stranu, pokud to nezkusíš, nikdy se to nedozvíš. To platí o každém rozhodování.
„Člověk v životě lituje jen těch věcí, které neudělal.“
Zkušenosti ti nikdo nevezme, ale zároveň je vhodné vždy myslet na zkušenosti, které
již máš. Člověk má vždy dělat to, na co v danou chvíli stačí. Zvaž dobře svoji situaci,
přemýšlej o tom, co už víš, co jsi zažil a co je ze všeho nejdůležitější; vnímej svoji
intuici. Také se můžeš poučit z chyb ostatních a získat nové know-how. Získat nové
stavební kameny. Pojďme směle do toho.

Pasivní příjem nevychází z pasivity
Pojem pasivní příjem rozšířil americký podnikatel a spisovatel Robert T. Kiyosaki,
autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta. Je to povinná četba pro lidi, kteří chtějí,
aby jejich peníze dělaly za ně. Tvrdí, že každý, kdo pracuje na svém pasivním
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příjmu, směřuje k finančnímu zdraví a ten, kdo pasivní příjem nebuduje, pracuje na
své finanční chudobě. Kiyosaki nepíše, aby si člověk našel poradce. Píše, aby byl
člověk poradcem sám sobě.
„Většina finančních produktů a pojištění ti nikdy pasivní příjmy nepřinesou.
Místo toho budeš posílat trvalé příkazy do důchodu, bohužel ne finančního.“
Robert Kiyosaki vysvětlil pasivní příjem na velmi jednoduchém příkladu:
„Do vesnice bylo zapotřebí dopravit vodu. Úkolu se zhostili dva lidé. První z nich
okamžitě vzal vědra s vodou a stal se otrokem svého neperspektivního jednání. Sice
začal vydělávat dříve, ovšem jeho energie není nevyčerpatelná. Pokud nikdo vědro
zrovna nenese, výdělek je roven nule.
Druhý investoval do výstavby potrubí, čímž se na profit čekalo o něco déle, ovšem
v konečném důsledku se tato vodovodní síť postarala o pasivní příjem. Kromě
občasné údržby není třeba dělat nic, a přece jen se výdělek vytváří. Za pasivními
příjmy stojí pouze prvotní popostrčení, poté se celý mechanismus rozeběhne na
téměř setrvačném principu.”
Pasivní příjem nevychází z pasivity. Na začátku je třeba vynaložit velikou aktivitu.
V digitální knize ti představíme nejzákladnější možnosti, skrze které lze dosáhnout
“pasivních” příjmů. V uvozovkách jsme pojem uvedli z toho důvodu, že nic není
věčné a úplně bez námahy. Pasivní příjmy je potřeba pravidelně zalévat, ale i tak
každý strom přestane jednou nést své ovoce. To, že žádný systém nefunguje věčně,
ještě neznamená, že neexistuje. Záleží na tom, jak hluboko takový “strom” zakoření.
Internet je plný článků, které pojednávají o pasivních příjmech, některé dokonce nad
jejich existencí i polemizují. Podíváme se jim na zub. Co jsou pasivní příjmy, a jak a
kde je budovat?
„Pasivní příjem jsou peníze, které v závislosti na počáteční práci vyděláš po
určitém uplynulém čase, takříkajíc již bez další návazné činnosti. Jedná se o
přítok do tvého jezera, který můžeš využít pro jiné zalévání; neboli investice,
úspory a nákupy.“
Pár let zpátky jsem byl naivní, měl investice, které mi generovaly fixní zhodnocení
každý měsíc. Tím, že něco funguje a víc pronikáte pod pokličku, přikládáte i
finančně. Což byla chyba, dost drahá chyba pro hodně lidí. Od té doby říkám, že
čistě pasivní příjem neexistuje.
„Víš, proč jen malá část obyvatelstva stále více bohatne a zbytek lidstva je čím
dál více chudší? Je to zapříčiněno dvěma věcmi. Tím, jak bohatí myslí, a tím,
jak využívají znalosti finančního systému pro svůj prospěch.“
Chudí lidé si myslí, že investice jsou jen pro boháče. Nikdy se proto investovat
nenaučí a zůstanou chudí. Bohatí lidé rádi obětují čas a energii, aby zjistili, jak lépe
využívat své finance. Skvěle o tom pojednává kniha Do důchodu mladý a bohatý.
Nezapomeň, že vše se rodí jen ve tvé hlavě.
„Čím lépe dovedeš investovat, tím rychleji tvůj majetek poroste.“
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S pár mentory se shodujeme, že ideálním pasivním příjmem je samotná dovednost.
Pan Borkovec, majitel společnosti Partners řekl, že pro něj to znamená schopnost
budovat byznys. Jak vypadá podnikání a pasivní příjmy z pohledu zkušeného
podnikatele, jako je pan Borkovec, se můžeš podívat v této přednášce.
„Finanční svoboda = životní styl, kdy tvůj „pasivní“ příjem přesahuje tvoje
výdaje, a díky tomu máš volný čas na aktivity, který ti předtím nezbýval.“
Pavel Opluštil ve své přednášce Nejcennější komodity zdraví, čas a peníze mluvil
o nejvzácnějším aktivu, které máme, a to jsou naše nabyté znalosti a zkušenosti.
Pokud například po pěti letech spadne trh a tvoje podnikání/investice spadne s ním,
víš, jak se vrátit zpět do hry. V ideálním případě diverzifikuj své příjmy a nespoléhej
se pouze na jeden zdroj peněz. Ve své přednášce se o tom zmiňuje investor
a ekonom Jaroslav Brychta. Finanční krize se opakují a firmy krachují denně. Hodně
podnikatelů na prvním místě investuje do svého podnikání, kterému rozumí, a poté z
nabytých zisků až do dalších investic.

Běžíš krysí závod?
Nejspíše pojem „krysí závod“ znáš z hraní her Cashflow od Roberta Kiyosakiho.
Na toto téma z trochu jiné perspektivy také píše a přednáší Tomáš Hajzler, o němž
jsme se již zmiňovali. Krysí závod se nemusí rovnat zaměstnání, ale může to být
jakákoliv činnost, dokonce i podnikání, pokud se jen honíš za penězi a samotná
práce tě nebaví. O svobodě v práci a o tom, jestli být zaměstnán, nebo jestli se
postavit na vlastní nohy, je právě tato ukázka, navazující na cyklus Tomových
přednášek. Také se můžeš začíst do jeho knihy Třináct tisíc dní. Nakousává zde
velká životní témata a zabývá se otázkami jako proč máme ploty, co je to cohousing,
sharing economy a home exchange. Na ukázku jsme z knihy vybrali jeden odstavec
o krabicovém životě:
„Lidé říkají, že nežiji v reálném světě, ale jsou to oni, moderní Američané, kdo žijí
v umělém světě, protože stojí mimo přírodní cykly života. Žijí dnes lidé v kruzích?
Ne, žijí v krabicích. Každé ráno se vzbudí v krabici své ložnice, protože krabička
budíku na krabici nočního stolku vedle nich začala vydávat zvuky, které jim přikazují
vstát. Snídani mají také z krabice, kterou pak vyhodí do jiné krabice. Pak vyjdou
z krabice, ve které bydlí, sednou do krabice s koly a jedou do práce. To většinou
znamená další, velkou krabici rozdělenou na malé krabice kancelářských kojí,
ve kterých lidé celé dny sedí a koukají do krabice počítače. Na konci dne opět
nasednou do krabice na kolech a jedou do krabic svých domů a celý večer koukají
do krabic televize, která jim je zábavou. I muziku poslouchají z krabice rádia, jídlo
mají v krabici chladničky, oblečení v krabici skříně. Své životy žijí v krabici.
Osvoboďte se od krabic! To není přirozený způsob, jakým lidé žili celá tisíciletí.”
„Pozor také na podvod zvaný 40/40/40. Milióny lidí pracují 40 hodin
týdně po dobu 40 let v práci, kterou nemají rádi, a poté přežívají s
důchodem, který činní 40 % z běžného platu.“
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Snažíme se vyškrábat na vyšší a vyšší posty a také vydělat hodně peněz. Za ty si
pak kupujeme věci, které v podstatě nepotřebujeme, abychom „předehnali“ lidi,
na kterých nám nezáleží. Zpravidla platí staré moudro, že s jídlem roste chuť,
a tak čím více vyděláváme, tím více utrácíme.
„Můžeš vydělávat hromady peněz, ale jestli z nich nedokážeš spořit, těžko
zbohatneš. Mnozí lidé mají podvědomý sklon utratit všechno, co vydělají.
Dávají tak přednost chvilkovému potěšení před dlouhodobým ziskem.“
Svět je plný nepotřebných věcí a plných skříní. Žijeme v konzumní společnosti a
neodolat marketingovým nabídkám je těžký. Hold není krize z nedostatku, ale
nadbytku. Každý může spořit kapitál, ovšem velikou roli hraje čas a místo, kam
prostředky uložíš. Takové složené úročení udělá svoje, ale každý není W. Buffett.
„Čím více věcí potřebujeme, tím více peněz musíme vydělat. Čím více
peněz musíme vydělat, tím více času strávíme v práci. Čím více času
strávíme v práci, tím méně času máme na lidi a aktivity, které nás
skutečně naplňují. A tak je to pořád dokola.“
Hra Cashflow má dvě hrací části: Krysí závod a Rychlodráhu. V životě máš jen jednu
hrací desku, jen jednu figurku. Velkou výhodou je, že hod kostkou si určuješ ty.
Rychlodráha není o tom, jak rychle se na ni dostaneš, ale o přípravě a o tom,
jak rychle se na ní zvládneš pohybovat.
„Utrácet všechny peníze za věci, které si chceš koupit, tě zabrzdí ve tvém
rozvoji kompletní finanční nezávislosti. Jde o způsob myšlení. Vždy buď
nejdříve investor a až potom teprve zákazník.“

8 tipů od našich mentorů
Po Zemi už pravděpodobně chodíš nějakých dvacet a více let. Vynásob si svůj věk
tou hromadou zkušeností, co máš za sebou. Určitě máš ve svém okolí kupu přátel s
bohatými zkušenostmi a pamatuj, že na věku ani nezáleží. Co tě může stát sdílení
informací a vzájemné obohacení? Dvě kávy, oběd? Máme pro tebe 8 základních tipů,
které by ti pravděpodobně řekli.
„Zkušenosti získáš s věkem nebo aktivním životem.“
1. Choď na kafe s úspěšnými
Základní pravidlo. Hledej si přátele, kteří jsou chytřejší a úspěšnější než ty. Mají letité
zkušenosti, správné informace a předají ti informace, jejichž nabytí by tě stálo roky
života. Za jedno kafe, na které dotyčného pozveš, je to více než fér. V začátcích jsme
často vysedáváli po kavárnách a schůzkovali. Těch nespočet espress, kapučín
a domácích limonád jsou jednou z nejlevnějších a zároveň nejpřínosnějších investic,
které jsme udělali.
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2. Správně se zabydli
Pokud studuješ na vysoké škole, pravděpodobně s někým sdílíš pokoj, nebo byt.
Je to často neviditelný, ale důležitý aspekt, který ovlivní tvoji budoucnost. Zvol si
správné bydlení a správné spolubydlící jako například dnes velmi populární co-living.
Dobře je toto téma popsáno v TEDx přednášce od Jana Koláře.
Když jsem žil ve Skotsku, přijeli za mnou na rok studovat kamarádi Lukáš a Jakub
a pronajmuli jsme si společně byt. Oba dva uměli lépe anglicky než já a v hodně
věcech jsme si navzájem dost předali. Po roce studia se Jakub vrátil do Prahy,
kde úspěšně vede svoji digitální agenturu Kreatorium. Lukáš odjel na rok pracovat
do Kanady, a poté začal učit angličtinu online. Později jsem s ním nomádil na Bali,
kde již zůstal a pracuje odtamtud. Zkrátka jsme mezi sebou zapustili dobré kořeny,
ze kterých začal náš život růst podle našich představ.
3. Neinvestuj do projektů, ale do kvalitních lidí
Proč má Elon Musk čtyři firmy a všechny jsou na vrcholu v daném oboru? Protože
má ty nejlepší inženýry, vývojáře a zaměstnance na světě. Investuj do lidí, protože
projekt nemusí vyjít a investice mohou zkrachovat. Dokonce ani v bance nikdy
přesně nevíš, co se s tvými uloženými financemi děje. Hledej specializované
odborníky, možná mají větší sazbu na hodinu, ale v konečném důsledku ti přinesou
větší ovoce.
Člověk toho sám při budování větší firmy mnoho nezmůže. Osobně jsem rád za
možnost spolupracovat na startupu GYM Radio, protože ti kluci umí, co se týče
designu, vývoje, analýz a podnikání, pohybovat na globálním levelu. Můžeš mít
super nápad, projekt, ale když nemáš áčkového programátora, vývojáře a grafika,
tak toho sám ve Wordpressu moc neuděláš.
4. Musíš vědět Why
Neinvestujeme peníze, ale svůj čas, který za peníze měníme. Je důležité si to
uvědomit. Nepočítej, kolik za věci zaplatíš korunami, ale kolik hodin ti trvalo na to
vydělat. Někdo vymění 20 dní v práci za nový telefon, někdo je investuje. Ale co
potom? Máš plán, co uděláš s naspořenou částkou? Vnímáš ji jako aktivum, nebo jen
jako větší auto v garáži? Nebuďme cílovými feťáky, jak říká Petr Ludwig, autor knihy
Konec prokrastinace.
Co z toho plyne? Mějme vize, plány a plňme si své cíle. Peníze jsou jen prostředek.
Mysli i na ty, kteří takové štěstí nemají, protože ten, kdo dává, také více dostává.
Krásně je to ukázáno v tomto krátkém videu.
Můj osobní motor je silný. Nedělám vše ani tak kvůli sobě, ale spíše kvůli své rodině.
Také chci hodně pomáhat lidem, tvořit neziskové projekty. Proto mám velké
nemateriální cíle, a ty materiální, které si chci dopřát, jsou jen prostředky na cestu k
dosáhnutí větších a smysluplnějších věcí. Svůj visionboard si tvořím na Pinterestu.
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5. Nerozptyluj svůj focus
V dnešním světě přehlceným informacemi je těžké se nerozptylovat. Příležitosti se
valí ze všech stran, na sociálních sítích ti neustále vyskakují notifikace a soustředit
se přestaneš raz dva. Mozek kontroluje to, co chtějí dělat emoce, ale podstatná
součást úspěchu je disciplína, a ta se mu často vymyká. Snaž se plánovat svoje
aktivity a čas, dívat se zpátky na svůj den, nebo celý týden a kontroluj, kolik práce
máš hotové. Je to vnitřní motor pro další motivaci a uklidnění.
Osobně mi dost pomohlo vypnout si všechny notifikace na mobilu, každý projekt mít
otevřený v samostatném okně a místo Facebooku používat webovou verzi
Messengeru. Tím, že si vedu Google kalendář a používám diář Dayone, je pro mě
zhodnocení dne, měsíce nebo roku o dost efektivnější.
6. Investuj do budování vztahů
Dobré vztahy přinášejí dobré příležitosti. Dávej si pozor, s kým se bavíš na ulici, kdo
tě osloví, nebo kdo ti napíše. Vyplatí se vždy poznat člověka dřív, než s ním pak
ztrácet čas nefungující spoluprací. Vztahy vypovídají ledacos o tvém byznyse,
a každý má jen jedno jméno. Lidé se s tebou budou chtít potkávat, když se budeš
snažit předat co největší hodnotu, nebo informace. Funguje to i obráceně. Existuje
pravidlo, že každý je průměrem pěti lidí, se kterými tráví nejvíce času.
Osobně jsem se nejvíce naučil od lidí, kteří jsou pokorní a na schůzky chodí v
obyčejném tričku a mikině a nemají potřebu hrát na někoho divadlo. Budeš se divit,
ale platí to na 80 % lidí, které znám. V dnešním světě si hrajeme na Američany a
předháníme se, kdo bydlí ve větším a jezdí v delším. Jenom ty jejich úvěry a leasingy
nikdo nevidí. Každý se snaží vypadat IN. Fitka po světě se plní, ordinace plastických
chirurgií mají narváno. Mladí chtějí mít vše od nejnovější elektroniky po šílené
oblečení, které ale stojí přemrštěné peníze. O to více si vážím lidí, kteří jsou v dnešní
době skromní. Dost mi ukázala návštěva Asie, kde lidem stačí triko, plavky a žabky.
Od té doby nerad nosím předražené značkové věci. Nemá to pro mě hloubku. Zvlášť,
když dnes oblečení nakoupíš snadno na Aliexpressu nebo přímo u výrobců,
a co ušetříš, můžeš utrácet za zážitky.
7. Networkinguj jako král
Anglické slovo networking je dnes jedním z nejpopulárnějších termínů ve slovníčcích
napříč všemi jazyky. Všichni o něm nejen mluví, ale také jej školí a organizují nové
a novější podoby networkingových akcí. Poznávání nových lidí a správné kontakty
jsou v podnikání jedny z nejdůležitějších věcí.
Networking však není jen příležitost k zajímavému setkání, ale samotná dovednost
ze setkání vytěžit to nejdůležitější. Tuto dovednost lze pilovat vždy a všude, kde se
setkáváš s lidmi. Můžeš se zdokonalovat tak, že pozveš všechny členky své rodiny
na oslavu narozenin své babičky, nebo třeba tak, že zorganizuješ výroční den
otevřených dveří své společnosti. Určitě tě napadne spousta dalších způsobů.
Příležitosti pro networking nemusíš samozřejmě organizovat jenom ty, často to za
tebe udělá někdo jiný. Můžu ti doporučit Minutový networking od Petra Krejčího
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a Business for Breakfast, který vede ředitelka pro Českou republiku Kamila
Zárychtová. Sama rozděluje networkingové akce na několik typů. Na networking je
dobré se připravit a dodržet základní principy, aby byl efektivní, zvláště pokud se
jedná o tvůj první.
Odjakživa mě bavilo poznávat nové lidi a příležitosti, protože příležitosti nechodí po
horách, ale po lidech. Díky Petru Krejčímu a Pavlu Mrázovi z BforB jsem poznal
desítky skvělých lidí a podnikatelů. Oba jsou ti nejlepší networkeři, které znám a za
hodně jim vděčím.
8. Nechtěj zbohatnout přes noc
Je neuvěřitelné, jak jsme v některých ohledech důvěřiví a naivní, zvláště když jde
o peníze. Bohužel, dnešní doba nás vede k netrpělivosti a chceme mít všechno
hned. V oběhu je nejvíce peněz v historii a dost lidí se snaží o to, stát se milionářem
přes noc. Lepší je řídit se vnitřní motivaci, kterou rozhodně nejsou peníze. Když tě
daná činnost baví, je ti jedno, kolik let ti zabere.
„S velkými penězi je to jako se sportkou. Když náhodou vyhraješ balík a
nebudeš na to připraven, rychle o něj zase přijdeš.“
V létě 2014 se ke mně přes známého dostala příležitost k výkupu nemovitosti
v exekuci. Pan Dubánek, vedoucí realitní kanceláře, ukázal podklady, výpisy
z katastru a vše se jevilo ok. Zavolal jsem kamarádovi Lukášovi, který měl nějaké
prostředky z Kanady, podepsali jsme smlouvy, směnky a nakoukli pod pokličku realit.
Pan Dubánek nás proškolil, vzal na pár nemovitostí a vytáhl z nás veškeré finance.
Po pár měsících jednání se ukázalo, že dotyčný vedoucí realitní kanceláře je
podvodníkem první třídy, z kanceláře ho po sedmi letech vyhodili a my se začali
modlit. Po dvou letech, hromadě jednání a telefonátů jsme z něj půlku dostali.
Ani náš známý Tomáš, který nám obchod zprostředkoval, nebyl žádný svatoušek
a hodně věcí mlžil. Pozor na takové lidi. Na druhou stranu jsem naživo viděl,
jak dokáže někdo udělat kvůli penězům cokoliv. Díky bohu jsem s ním nezačal
podnikat, jak jsem zprvu zamýšlel a poučil se hned ze startu. Nyní jsem za tu
zkušenost rád, i když mě i mého kamaráda Lukáše stála pár stovek tisíc. Dnes, když
nám někdo ukazuje zázračné výnosy, tak mu leda tak popřejeme hodně štěstí
a potřeseme rukou na rozloučenou.
„U investic narazíš na krásné výnosy, protože papír snese bohužel všechno.
Ani smlouva a směnka úředně ověřená ti zisk nezajistí. Řiď se selským
rozumem, čti si pozorně smlouvy a měj po ruce právníka.“
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Investice do vzdělání 2.0.
I když to nejdůležitější se většinou naučíme v prvních dvaceti letech, vzdělávání by
i tak mělo být důležitou součástí celého našeho života. Vzdělání však nepřijde samo,
je nutné do něj něco investovat. V dnešní době dostupných informací mluvíme spíše
o investici časové. Většina důležitých informací nás nestála žádné reálné peníze,
nebo naprosté minimum. Je potřeba naučit se základním investičním principům,
pochopit jak funguje trh a inspirovat se tím, kam investují bohatí.
Když jsem se zapojil do Amway a začal poznávat zajímavé podnikatele, zjistil jsem,
že všichni přemýšlí jinak. Nastavili si svou mysl pro úspěch a vysněnou budoucnost.
Stejně jsem to tehdy udělal já a napsal si svůj první vision board.
„Investice do vzdělání a cestování přinášejí celoživotní úroky. Pokud můžeš
studovat nebo pracovat v zahraničí, neváhej! Není nad lepšího učitele, než
život mimo tvůj domov a tvoji komfortní zónu.“

Knihy do knihovny
Víš, že Warren Buffett tráví 80 % svého pracovního dne čtením knih? Přesvědčil se
totiž o tom, že pokud se člověku zvětšuje jeho knihovna, mnohdy se zvětšuje i jeho
dům. V době digitálních knih je pasáž o zvětšování knihovny samozřejmě
metaforická, s domem to ale platí nadále. Vybrali jsme ti tedy pár knih, které by ve
tvé knihovně neměly chybět.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bohatý táta, chudý táta – Robert T. Kiyosaki
Do důchodu mladý a bohatý – Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter
Začněte s PROČ – Simon Sinek
Čtyřhodinový pracovní týden – Timothy Ferriss
Práce na dálku – Jason Fried, David Heinemeier Hansson
Biografie Elona Muska – Ashlee Vance
Štěstí doručeno – Tony Hsieh
Restart - Jason Fried, David Heinemeier Hansson
Konec prokrastinace – Petr Ludwig
Čtyři dohody – Don Miguel Ruiz
Od nuly k jedničce – Peter Thiel
Nejbohatší muž v Babyloně – George Samuel Clason
Služebník – James C. Hunter
Cesta pravého muže – David Deida
Pět jazyků lásky – Gary Chapman
Mnich, který prodal své ferrari – Robin S. Sharma
Inteligentní investor – Graham Benjamin
Start-up Nations – Dan Senor, Saul Singer
Moc přítomného okamžiku – Eckhart Tolle
Millionaire fastlane – MJ DeMarco (anglicky)
Proč spíme - Matthew Walker
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Nejvíce knížek nakupuji přes nakladatelství Melvil, které se tematicky zaměřuje na
osobní rozvoj, technologie, trendy a podnikání. Mají zde veliký výběr kvalitních titulů.
Také kupuji knížky v zahraničí, teď už jen v elektronické podobě přes iBooks, nebo
audioknihy přes Audioteku, což je pohodlnější na cestování a spárování s telefonem.
Svůj seznam knih mám v aplikaci Goodreads od Amazonu, kde mám přehled, co
jsem přečetl, co číst chci a zároveň vidím, co čtou moji přátelé z Facebooku a mohu
se inspirovat.
Daleko důležitější než jakou knihu čteš, je její načasování. Každá kniha má svoje
fáze. Když si přečteš Do důchodu mladý a bohatý jako student na střední, bude pro
tebe pouze inspirací, ale když ji budeš číst ve chvíli, kdy kupuješ nemovitost
a plánuješ své cashflow, zaměříš se zase na cenné praktické informace. Proto je
dobré o knihách přemýšlet, vracet se k nim a případně si z nich vypisovat poznámky.
„Pokud se narodíme jako chudí, není to naše chyba. Ale pokud jako chudí
umřeme, naše chyba to je. A chudobou nemyslím vůbec peníze.“
- Warren Buffett -

Filmy a videa na víkendy
Když jsem odjel na rok do Skotska studovat business, musel jsem zároveň i pracovat
v hotelu, abych to celé nějak zafinancoval. Přesto jsem si vždy našel dost času pro
sebe a vzdělání. Po večerech jsem v angličtině koukal na doporučené filmy. Občas
se poštěstí a člověk ve změti popcornové zábavy narazí na opravdu inspirující film.
Tyhle snímky byly jedny z top, které mi něco předaly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domov
Wall street, peníze nikdy nespí
Kapitál
Finanční krize
Sázka na nejistotu
Štěstí na dosah
Pokojný bojovník
Je s námi konec?
Výchozí bod
Black mirror
Adidas vs. Puma
P.K.

Muži, kteří vybudovali Ameriku je skvěle natočený čtyřdílný seriál, který ukazuje,
jak svět fungoval na začátku průmyslové revoluce a kdo jej ovládal.
Video je nejrychleji se vyvíjejícím médiem současnosti, a proto rozhodně není dobré
jej ignorovat. Zahraniční Youtubeři, kteří v tomto směru dělají díru do světa, jsou:
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•
•
•
•

Gary Vaynerchuk
Casey Neistat
Johnny FD
Philip DeFranco

Spousta z nás jistě využívá softwary na stahování písniček a klipů z YouTube. Kdo si
však rád zaplácává počítač programy navíc a poté se jimi složitě proklikává ke
kýženému výsledku? Existuje snadnější cesta, bez jakékoli instalace čehokoli. Stačí
si na YouTube najít libovolné video a z URL adresy smazat tři písmena a to
konkrétně “ube”, díky čemuž vznikne link yout.com/xxxxx a budeš přesměrován na
stránku, která umožní dané video stáhnout buď jako MP3 nebo MP4.
Chceš koukat na film v dobré kvalitě, v angličtině a ještě s titulky? Jde to i bez
registrace a hodinového googlení. Jednoduše běž na Ulož.to a stáhni si svůj film na
večer. Nebo si předplať satelitní Netflix a koukej na cokoliv.

Změn svůj mindset
V červnu 2014 jsem se ocitl na konci druháku na Moravské vysoké škole Olomouc.
Nesnášel jsem matematiku, bohužel nejsem matematický a analyticky typ, a čekala
mě zkouška, kterou jsem opakoval z prváku. Když jsem viděl, kolik se toho mám
naučit, zahodil jsem sešit na zem, zabrouzdal na Youtube, a ne náhodou narazil
na video Jaká je tvoje touha. Po zhlédnutí jsem šel místo učení běhat a plný energie
jsem doklusal 10 km za Olomouc, zastavil se a pozoroval západ slunce. V hlavě mi
proběhlo hodně myšlenek o tom, proč studuji, ale i celkově o mém životě a důvodu
proč chodím po světě.
Rozhodl jsem se, že do školy už nepůjdu. Nikdy jsem nestudoval kvůli titulu. Z
vysoké školy mi nejvíce daly mimoškolní akce a stáže v Turecku a Německu.
Teď vím, že ten titul nepotřebuji, jelikož nehodlám být lékařem ani právníkem,
protože na to nemám vlohy. Je důležité si uvědomit, jestli naplňuješ svůj cíl, nebo jen
to, co od tebe očekává a přeje si okolí. Jestli studuješ, přečti si můj článek Najít sám
sebe jako student.
„Nikdy nedovolím, aby mi škola bránila ve vzdělávání.“
- Mark Twain Nejaktuálnější informace jsou samozřejmě na sociálních sítích. Pro začátek začni
sledovat tyhle české facebookové stránky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Forbes
First class
DVTV
Cesta úspěšných
Svět úspěšných
Business academy Brno a jejich skvělá konference Glorious
Rosteme společně
Czech Crunch
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•
•
•

Mladý podnikatel
Na volné noze
Náš blog Investree

České osobnosti, podnikatelé:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomáš Sedláček
Karel Janeček
Václav Dejčmar
Tomáš Čupr
Pavel Kohout
Jan Muhfleit
Aleš Michl
Petr Ludwig
Miloslav Stingl
Marian Jelínek
Mark Dzirasa

•

Ladislav Špaček

Pokud máš zahlcenou zeď, můžeš ji vyčistit, což se čas od času hodí, anebo začít
používat čtečku Feedly. Vybereš si svoje oblíbené online magazíny, a pak sleduješ
články z jednoho místa. Ušetří ti to kupu času, které jinak strávíš rozklikáváním
jednotlivých portálů. Jako bonus si můžeš stáhnout e-book 25 let svobodného
podnikání, kde je zdarma 28 příběhů českých podnikatelů.
„Hodnota tvé hlavy je tvá jediná jistota na trhu práce.“
Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš, ale není to tak úplně pravda.
Často nás překvapí i lidé v důchodovém věku, kteří se najednou rozhodnou udělat
něco šíleného, jako třeba cestovat kolem světa. Jaké jsou naše vrozené vlastnosti?
Jak ovlivnit vlastnosti, které jsme získali? O tom pojednává skvělá přednáška od
miliardáře Petera Krištofoviče Přeskoč svoje hranice.

Dělej to, co tě baví
Život je jako voda a my máme tendenci na něj občas až příliš tlačit, používat příliš
mnoho síly a zbytečně bojovat. Naučme se raději skrze něj přirozeně proplouvat
a dovolme věcem, aby byly snadné. V konečném důsledku se tak dostaneme dál
a život bude mnohem příjemnější.
Každé ráno vstanu a dělám to, co mám rád. Pustím si hudbu, poslouchám podcasty
v angličtině, přemýšlím, jdu běhat nebo si čtu. Můj den má pak úplně jiný rozměr a to
zvláště pokud jej trávím s lidmi (i online), kteří mě pozitivně ovlivňují. Ideálně teď
přestaň číst a podívej se prosím na výbornou Meta přednášku Petra Ludwiga o
hledání smyslu života v práci a osobním životě.
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„Dlouhodobě šťastným tě neudělají materiální věci.“
Napiš si 5 aktivit, které nejčastěji děláš ve svém volném čase a pak si urči, jak by
měla vypadat tvá práce. Volný a pracovní čas by se měl prolínat. Žij životním stylem,
který koresponduje s tvojí prací a povahou tvé osobnosti. Pokud se ti to povede,
dostaneš se do takzvané flow a už budeš skrze své záležitosti přirozeně proplouvat
bez zbytečného úsilí a tření. Výborná přednáška na rozvíjení osobního potenciálu má
Jan Mühlfeit, bývalý prezident Microsoftu pro Evropu.
Flow = Tvé silné stránky + Velká výzva
•
•
•

Zjisti, v čem tkví tvůj talent a tvé silné stránky.
Jaká je tvá touha, co je tvým hnacím motorem? Jedná se o činnosti, které bys
mohl dělat nepřetržitě a uplatníš zde maximum svých silných stránek.
Kde je tvá příležitost na trhu, v čem můžeš prorazit? Je důležité dívat se na
věci z jiných úhlů a bedlivě sledovat dění kolem sebe.

Zákon přitažlivosti
S tímto pojmem jsem se poprvé potkal v dokumentu Tajemství. Určitě znáš přísloví:
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Co ze sebe vyzařujeme, to také
přitahujeme. Pozitivní myšlení a víra v danou věc mě drží ve flow a dodává mi do
života úžasné okamžiky. Hodně jsem pochopil, oč se jedná, až na Bali, kde jsem
v duchovním městě Ubud potkal kluky z Česka, Ondřeje a Petra, kteří žijí podle
tohoto zákona, myslí pozitivně a užívají si života naplno každou minutu.
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Cestování je životní
styl
Za cestovatele nemůžeme považovat turistu, který se na týden vyvalí v Chorvatsku
u hotelové pláže. Cestování je životní filosofie a nejlepší způsob osobního rozvoje.
Skrze poznávání nových míst, kultur, lidí a přátel zároveň poznáš sám sebe.
Ne každý chce trávit českou zimu v rozbahněné hmotě, která vzdáleně připomíná
sníh, bez sluníčka a se svetrem u topení. Vydělávat online lze na hodně místech po
světě, tak proč si nesbalit batoh a nevyrazit na zimu nomádit; tedy cestovat a
pracovat třeba někde z pláže?
Schválně si spočítej svoje výdaje za tři měsíce v České republice. Pokud se
dostaneš nad částku 10 tisíc za měsíc, výborně! Je spousta míst na světě, kde
můžeš žít za stejné náklady, někdy dostaneš vyšší standart. Jak by se ti líbila
kancelář s bazénem, do kterého máš přístup po celý den? Sedíš tam v žabkách a
srkáš u práce koktejl a odpoledne si zajedeš na skútru k moři zasurfovat. Nebudeš si
muset lámat hlavu s vařením, jelikož jídlo koupíš za pár drobných na každém rohu.
A ubytování? Vila jako z tvého visionboardu, pořád v rámci střízlivého budgetu. Ráno
posnídáš palačinku, čerstvý kokos a před prací si ještě odskočíš na masáž.
Ano, takto vypadá život v Jihovýchodní Asii zhruba za 15-25 tisíc na měsíc.
Samozřejmě ale záleží na konkrétní destinaci a tvé náročnosti.
„Svět je příliš velký na to, abyste většinu života strávili v jedné kóji.“
- Timothy Ferriss Cestování s sebou přináší zajímavý trend sdílené ekonomiky, která jen ve Velké
Británii dala práci pěti milionům lidí. Trend, který se přesunul i na dopravu
a ubytování. Krásnou ukázkou je Airbnb, nebo Homeexhange.
Airbnb miluji a často využívám při cestování, hlavně v Asii. Dokonce s ním mám
velmi dobré zkušenosti i jako pronajímatel bytu v Olomouci. Je to zajímavá volba
především na krátkodobé pronájmy, pokud máš nemovitost ve větších městech,
hlavně v Brně a v Praze.
Na dopravu po městě je super Uber nebo Grab. Z pohodlí aplikace si přivoláš
místního řidiče za předem odhadnutou cenu a nemusíš mu vysvětlovat, kamže má
jet. Vždy vidíš jeho trasu na mobilu a peníze se ti strhnou automaticky. Na místech,
kde místní nemluví moc dobře anglicky, je to ideální volba. V Česku si můžeme ještě
zvolit skvělou službu Liftago.
Blabla car, u nás v České republice předtím Jízdomat, je snadný způsob, jak sdílet
své náklady na cestě, kterou jedeš. Jednoduše svoji trasu zveřejníš na internetu,
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nabereš lidi na prázdná místa v autě a složíte se na benzín. Proč by autem měl jezdit
jediný člověk, když se jich tam vleze víc?
Na vyhledávání letenek doporučujeme hlavně Kiwi (Skypicker). Můžeš se podívat na
přednášku zakladatele Olivera Dlouhého. Jeden z nejprogresivnějších českých
startupů, který kombinuje vyhledávání mezi různými dopravci. Alternativou ti může
být i AZair vyhledávač.
Sem tam se stane, že se objeví letenky za pár korun, a tyto chybové tarify se vyplatí
nechat si zasílat mailem, nebo mít zapnuté upozornění na FB. Hodně populární jsou
Cestuj levně, Jak na letenky nebo Honzovy letenky.
Největším lowcostem je samozřejmě síť Couchsurfing, přes kterou tě místní nechají
zadarmo přespat u sebe na gauči. Často se přes ni ale dostaneš i na různá zajímavá
setkání a eventy. O něco dále zachází koncept Workaway, kde za pár hodin práce
denně získáš bydlení a jídlo. Nebo můžeš třeba na týden nabídnout svůj byt/dům na
Home Exchange a na oplátku využít ubytování kdekoliv po světě.
Určitě neustále slýcháš, jak to někde musí být dražší než u nás. Na to existuje
jednoduchá odpověď. Na serveru Numbeo můžeš srovnávat náklady v jednotlivých
zemích a městech, dozvíš se například ceny za běžné potraviny, dopravu, ubytování
nebo na kolik tě přijde posezení v restauraci či kavárně.
Na vyhledávání dopravy stačí v česku samozřejmě Idos, ale když vyhledáváš trasu
ze své vesnice třeba do hotelu v Sydney, bude se ti hodit Rome2rio, kde se
kombinují všechny způsoby dopravy. Zdali tě do země pustí a co pro to udělat, zjistíš
na Viza.cz.

Jak podnikají nomádi?
Digitální nomádi využívají internet a moderní technologie k tomu, aby generovali
online příjem. Asie je jich plná. Hodně se mi líbilo v Chang Mai, v Thajsku, kde jsem
se zúčastnil i konference digitálních nomádů. Dobře se mi pracovalo také v Saigonu,
ve Vietnamu. Co však jednoznačně vede je Bali, kde je coworkingů mraky, za mě
vede Dojo.
Oborů, kterými se digitální nomádi zabývají, je nespočet. Jsou to profese od
programování webových stránek a dalších IT služeb, prodávání skrze e-shopy, různé
analýzy a poradenství, online marketing, tvorba grafiky, copywriting a další kreativní
činnosti. Digitální nomádi využívají řadu specifických programů a aplikací, aby mohli
efektivněji pracovat, některé úkoly delegovat a více být lokačně nezávislí. Řada
digitálních nomádů se snaží svůj byznys automatizovat a vytvořit si ze svých online
projektů pasivní příjem.
Láká tě digitální nomádství? Tak nezapomeň na Nomad list!
Není lepšího seznamu světových destinací, který by se zabýval hodnocením
jednotlivých lokalit podle toho, jak se v nich žije právě nomádům. Zjistíš, v jaké
cenové relaci se život na daném místě pohybuje, kde tam bydlet a pracovat, kde se
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bavit, jaká je úroveň angličtiny místních, jak kvalitní je připojení k internetu a další.
Dokonce uvádí i míru svobody projevu v dané zemi, či jaký vztah tam panuje
ke gayům a lesbičkám. Také zde narazíš na seznam lidí, kteří se o danou lokalitu
zajímají. Rovnou tedy můžeš někoho kontaktovat a domluvit si schůzku.
Další podobnou alternativou, kde si nejdříve zadáš svůj měsíční budget a až podle
toho vybíráš lokalitu, je The Earth Awaits.
Co si bere s sebou správný nomád na cesty? Skvělá přednáška o tom byla na
festivalu Kolem světa. Jak si toho vzít na cesty co nejméně a vlézt se s batohem,
jakožto s příručním zavazadlem, na palubu letadla? Více najdeš na webových
stránkách obchodu v centru Prahy Pod7kilo, který se zaměřuje právě na nejlehčí
a nejefektivnější výbavu. Nejvíce tipů jak žít nomádský život se dozvíš v TravelBible
od Matouše Vinše a Petra Nováka.
Jak zařídit, aby byl člověk při nomádění stále online? Doporučujeme univerzální
globální sim kartu, která je porovnatelná s nabídkou lokálních tarifů. Ať už cestuješ
kdekoliv, máš v mobilu stále jednu sim kartu a nemusíš ji měnit. I když ceny volání
v rámci Evropy šly o 70 % dolů a většinou si vystačíš jen s wifi.
Díky maps.me můžeš mít na svém mobilu vždy k dispozici offline mapy. Nemusíš
tedy být na datech, aby ti navigace fungovala. Navíc si v aplikaci můžeš označovat
svá oblíbená místa.
Svět se globalizuje, zejména v online prostředí. V globální konkurenci je potřeba
umět anglicky a dorozumět se. Za mě jsou na začátky a gramatiku vhodné Help for
English a mobilní aplikace Duolingo. Nejlépe se však naučíš poslechem krátkých
inspirativních videí na Youtube jako třeba přednášky z cyklu TEDx, nebo Shark Tank,
nebo ESL podcastu. Na individuální doučování znám super lektora Kopi English, učí
online přes aplikaci TeamViewer a nyní žije na Bali. Jeho oblíbený web je Bee’s
Knees.

Aplikace, které musí mít každý nomád v mobilu
Trend směřuje čím dál k osobnějším, menším a výkonnějším zařízením.
Bez chytrého telefonu si spousta z nás už svůj život nedovede představit a je jen ve
hvězdách, kam až tato technologie pokročí. Spoustu věcí nám dnes ulehčují mobilní
aplikace. Dohromady existuje asi 2,6 milionu aplikací na Google play a zhruba
2 miliony na Appstore, ale jen 3 % aplikací mají více než 30 tisíc stažení. My jsme
vybrali appky, které patří těch nejpoužívanějších a píchnou ti nejen na cestách.
Přehled o tvém finančním stavu nabízí aplikace Wallet nebo Spendee. Na základě
informací si pak budeš moci lépe stanovit cíle, které budeš pomocí finančních
aplikací naplňovat. Obě aplikace udělají ze zaznamenávání příjmů příjemnou
záležitost.
Určitě se ti bude hodit něco na sledování letenek, perfektní je v tomhle Skyscanner
a dále Kayak, kde můžeš najít i hotel nebo auto.
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Todoist je appka na sestavení TO DO Listu, můžeš si ji spárovat i s počítačem
a všechny poznámky, myšlenky nebo úkoly si hned zapsat do daného seznamu.
Podobně funguje i Evernote.
Pokud víš, že budeš někde bez wifi, není nad to si svoje odkazy a články stáhnout do
offline kapsy s apliakcí Pocket.
GYM Radio se hodí, pokud rád při cvičení ve fitku posloucháš hudbu bez reklam
a s pořádnou dávkou motivačních hlášek. Vybrat si můžeš z různých playlistů podle
své chuti.
Co se týče výbavy na úpravu fotek, určitě se hodí VSCO Keys a Snapseed. Pro
Instagram existuje Layout aplikace, kde během pár vteřin vytvoříš koláž.
Pro představu, jak vypadá UX design jednotlivých aplikací, tedy design, který činní
danou službu uživatelsky co nejpřívětivější a nejpochopitelnější, se podívej na UX
archive.
Máš za sebou první část knihy. Prošli jsme základy myšlení a změny mindsetu,
podívali se, kde hledat to správné vzdělání a inspiraci, a jaké dveře tento životní styl
sdílené ekonomiky otevírá v podobě cestování. Teď je na řadě to nejdůležitější,
protože bez práce nejsou koláče. Pojďme vydělávat online!
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Podnikání není pro
každého
I když jsem tři roky studoval podnikání a management, z toho rok ve Skotsku,
o skutečném podnikání jsem věděl prd. Když ti čerstvý absolvent nebo učitel popisuje
formy právnické osoby, typy dlouhodobého majetku a náležitosti k založení akciové
společnosti, nic ti to o skutečném podnikání neřekne. Vysoká škola je ve většině
případů spíše továrnou na kopie než prostředím, ze kterého by vycházeli samostatně
uvažující a uvědomělí lidé. A ze všeho nejvíc mi přijde absurdní, když mi studenti
říkají: „Škola mě sice nebaví, ale když už mám za sebou první ročník, tak to přece
dodělám.” To je snad rozumný důvod vyhodit dalších několik let do vzduchu? A co
tihle lidé hodlají dělat dál? I práci, která je nebaví?
„Proč hledáme jistoty, které neexistují? Jedinou jistotou jsou
smrt, daně a ekonomická krize.“
- Benjamin Franklin V životě a v práci neustále hledáme jistoty. Jistotu dvouměsíční výpovědní lhůty,
jistotu několik let studia, které si musíme vysedět zavření v místnosti, než dostaneme
titul, do kterého vkládáme naději na jistotu zaměstnání. Proč ale lpíme na tom, jestli
získáme titul nebo dream job, což samo o sobě ještě není jistotou, že budeme žít
svobodný život podle našich představ?
Podnikatelem ani investorem se nikdo nenarodí. U mě to začalo vzděláváním přes
MLM, čtením knih, sledováním zajímavých filmů a poznáváním akčních lidí. Většinu
toho nejlepšího, na co na internetu narazím, dávám do facebookové skupiny To za to
stojí nebo do V.I.P. skupiny určené účastníkům našich webinářů a čtenářům digitální
knihy, takže právě tobě: Vydělávej online, žij offline. S potěšením sleduji, jak mají
dané příspěvky na lidi pozitivní vliv. Projdi si jejich historii.
„Podnikatel je člověk, který řeší problémy jiných a má z toho zisk.“
CV aneb klasický životopis je dnes tabu. Pokud chceš něčeho dosáhnout, založ si
LinkedIn a poctivě se v něm rozepiš, může ti k tomu pomoci článek 12 tipů, které
zlepší váš profil na LinkedIn. Nikdy nevíš, jaká firma nebo podnikatel tě osloví.
Microsoft tuto síť nedávno koupil za 630 miliard korun, což je asi dostatečným
ukazatelem toho, že má smysl na ní být.
Proč začít podnikat na volné noze?
•

Jsi pánem svého času. Mít ve své práci svobodu zní jako sen. Je jen na
tobě, kdy začneš pracovní dobu. Nikdo ti nic nediktuje. O tom, odkud pracuješ
i kdy si děláš volno, rozhoduješ jen ty. Je to krásný pocit, ale člověk musí
trénovat disciplínu. Výhoda pro nomády je, že letenky si vybírají podle ceny
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a destinace, nikoliv podle termínu na čerpání dovolené. Ideální stav je ale
takový, kdy nerozlišuješ práci a zábavu.
•

Máš menší daně než zaměstnanci. Můžeš se rozhodnout o tom, jaké zálohy
na sociální a zdravotní pojištění a jaké daně z příjmů budeš platit. O tom jako
zaměstnanec rozhodovat nemůžeš, protože zaměstnavatel ti platí tolik, abys
neodešel, a ty děláš tolik, aby tě nevyhodil. Ovšem víš, jaká je tvá super hrubá
mzda a kolik za tebe zaměstnavatel odvádí?

•

Budeš samostatný. Nemít šéfa a nějaké pevné hranice může v některých
případech znít dokonce i jako noční můra. Začít podnikat sám na sebe je
ideální během práce, nebo studia a postupně se učit vlastní zodpovědnosti,
disciplíně a samostatnosti. Navíc, pokud děláš na vedlejší živnost, tak tě
začátky podnikání téměř nic nestojí.

•

Staneš se odborníkem. Vizionářů a manažerů s vysokoškolskými tituly je
všude dost. Co je dneska cenné a nejlépe ohodnocené, je specializace.
Pokud se staneš odborníkem na svoji oblast, jistě tě úspěch nemine. Špičkoví
programátoři, vývojáři, grafici, PPC specialisti a další profese jsou stále
vyhledávanější a jejich plat většinou nejde níž než pod 2 tisíce EUR. A co víc,
pracují online.

•

Čeká tě možnost seberealizace. Všichni podnikat nemůžeme, ale investovat
ano. Pokud nemáš k investici dostatek peněz, můžeš přinejmenším investovat
svůj čas, vzdělávat se a postupně růst. Jednou tak můžeš být v pozici,
kdy budeš moci ovlivnit podobu nějakého produktu, který využívá miliony lidí,
nebo přispět na pomoc těm lidem, kteří to právě potřebují a zanecháš tak svůj
otisk ve společnosti a životě ostatních.

„Z mikropohledu ve firmě nic nefunguje, je potřeba odzoomovat a podívat se
více z makropohledu a zpětně, jak se firma/já sám změnila za 5 let.“
- Z meta přednášky Petra Ludwiga -

Dá se za peníze koupit štěstí?
Podle posledních studií v Americe se dokázalo, že dodatečné příjmy nad 75 tisíc
dolarů ročně již nemají vliv na každodenní pocit štěstí. Lidé, kteří vyhráli v loterii,
často uvádějí, že začali být velmi nešťastní a často veškeré peníze utratí a zadluží
se. Jak si užít peníze a mít spokojený a neobyčejný život?
„Podnikání znamená žít několik let svého života tak, jak většina lidí
nechce. Právě díky tomu můžete strávit zbytek života takovým
způsobem, jakým většina lidí nemůže.”
- Kateřina Vaňková Nečekej na pravou chvíli a nebuď jako ostatní z „Ažlandu“: až bude vhodná doba, až
nebudu mít tolik práce, až… Určitě toho zvládneš spoustu doplnit. Začni si plnit své
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sny už dnes, protože všechno vyžaduje úsilí a čas, nač tedy čekat? K bohatství se
nedá prošetřit, o čemž je i přednáška tří podnikatelů.
„Člověk je bohatý úměrně tomu, bez kolika věcí se dokáže obejít.“
- Henry David Thoreau -

Začni plánovat
Jedna věc je v životě spravedlivá a tou je čas. Každý z nás, ať je chudý, nebo
bohatý, má k dispozici 24 hodin denně, chceš-li: 86 400 vteřin. Co s nimi uděláš je na
tobě. Myslíme, že se skutečně vyplatí plánovat si každou vteřinu našeho života.
Mrhat časem může totiž vážně jen blázen, protože tento zdroj je již nenávratný. Jaká
je hodnota času?
„Dělej nejlépe každý den aspoň jednu věc, ze které máš strach. Člověk, který
nedělá odvážná rozhodnutí nebo věci, kterých se bojí, neroste.“
Dva roky jsem používal normální diář, dnes už si den nedokážu ani představit bez
kalendáře na Googlu, který je pro mě při cestování pohodlnější a mohu se zpětně
podívat, co jsem třeba dělal rok zpátky. Možná jsem měl dříve narazit na plánovací
a motivační diář Doller, který ocení milovníci starého dobrého papíru. Já si veškeré
informace, poznámky, plány, TO DO List a ostatní už zapisuji online. Čas kalendáři
věnuji v neděli, kterou mám určenou pro plánování a relaxaci.
Úspěšní lidé vytvářejí plány, dodržují je a měří jejich výsledky. Zbytek planety se
vymlouvá, nebo vůbec neví, co dělat. Na projektové řízení a plánování v týmu je
užitečná aplikace Trello. Pro týmovou komunikaci využíváme Slack. Na podobném
principu je postaven i Basecamp.
„Máš již stanoveny své cíle? Jestliže ne, je vhodné si je stanovit co nejdříve,
protože když nepracuješ na svém cíli, pracuješ na cíli někoho jiného. A ten se ti
často nemusí vůbec líbit.“
Náš PPC specialista David Šipka, který funguje jako freelancer, mi ukázal aplikaci
Toggl, která měří strávený čas nad jednotlivými aktivitami. Přesně tak zjistíš, kolik
času ti zabere práce a kolik za ni máš fakturovat. Na měření práce také slouží
aplikace Asana. K ohlídání času a omezením vstupu na prokrastinační weby jako je
třeba Facebook slouží aplikace StayFocusd.
Jak najít správného obchodního partnera?
Petr Casanova, zakladatel Firstclass, ve videu 7 znaků pravého partnera popisuje, že
život je jako párty. Pozveš na ní spoustu lidí, někteří odejdou brzy, jedni zůstanou
celou noc, jedni se s tebou smějí, druzí se smějí tobě, třetí se nesmějí vůbec, ale ani
na jedněch z nich nezáleží. Přátele totiž nepoznáš během párty, ale až po ní.
Tam totiž zůstane jen pár těch, kteří ti pomohou uklidit. A mnohdy jsou to ti, kteří
vůbec nedělali nepořádek. Tito lidé jsou tví skuteční přátelé.
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„Hodně lidí by podnikalo, ale mají buď peníze, čas, zdraví nebo nápad, ale
nikdy ne všechny tyto čtyři komodity dohromady.“
Jan Linhart v závěrečné diskuzi Cashflow summitu zmínil jako nejdůležitější věc
zdraví. Sám seděl deset let u počítače, nabral na kilech a nevedl sportovní život.
Vydělávat u PC je hodně náročné pro tvé tělo. Rychle odrovnáš záda nebo dostaneš
karpální tunel, proto jestli chceš do něčeho investovat jako první, tak je to podložka
pod notebook, správná vertikální myš, anebo si nech poradit od Pavla Mráze, který
řeší zdraví na pracovišti. Očím ulevíš, když začneš používat Flux, který ti přizpůsobí
obrazovku.
„Vytvářej produkt, který bys chtěl sám využívat, produkt, který ti chybí. Uhas
svoji potřebu, uhasíš tím i potřebu ostatních.“
Příležitostí a problémů kolem nás leží habaděj. Jde jen o to, jestli je budeš vnímat
jako překážky nebo jako příležitosti, jak říká Libor Hoření. Ukázka nápadů je takový
malý návod na to, v čem můžeš podnikat. Existuje taky seznam 80 milionů nápadů,
patentů na technické produkty, které ti mohou pomoci, pokud chystáš svůj patent
a chceš se inspirovat.
U každého nápadu si zodpověz 3 základní otázky:
1. Co je cílem mého projektu?
2. Řeší můj nápad nějaký skutečný problém?
3. V čem bude můj projekt unikátní?
Češi mají díky své mentalitě velkou tendenci všechno vymýšlet sami. Přitom je někdy
daleko snazší a efektivnější se inspirovat od konkurence. Nápad na podnikání převzít
ze zahraničí a vylepšit. Stejně, jak to udělal Tomáš Čupr se Slevomatem nebo Dáme
jídlo. Říká se tomu copycat.
“Bez týmu nevytvoříš pořádný byznys. Oneman show hraje v byznyse šedý
průměr, zatímco ti nejlepší budují svůj tým.”
Máš nápad na projekt, ale nemůžeš najít parťáka na programování, nebo investora?
Mrkni na Webtrh, nebo na Hledám společníka.
„Neúspěch není opakem úspěchu.
Neúspěch je součástí úspěchu.“
- Warren Buffett -
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OSVČ nebo Společnost s ručením omezeným?
Začátkem roku 2019 u nás bylo 3,7 milionu podnikatelů dle MPO. Z toho 2,9 miliony
fyzických osob. Co se týče právnických osob, tak bylo evidováno 839 tisíc firem.
Situace je samozřejmě proměnlivá, i když počet založených firem stále roste od roku
2008.
Když se při studiu nebo zaměstnání rozhodneš osamostatnit, ideální volbou
je začínat na vedlejší živnosti. První rok nemusítš platit sociální a zdravotní pojištění,
jen si musíš hlídat, aby tvé zisky (daňový základ) nepřesáhly za rok částku 78 476 Kč
(limit pro rok 2019). Další rok se bude odvíjet od tvého podaného daňového přiznání.
Když ti podnikání nepůjde, jak sis představoval, můžeš si nechat živnost pozastavit.
Doba přechodu z OSVČ na s.r.o. je pro každého jiná. Pokud děláš byznys svým
jménem jako konzultace, poradenství, MLM, asi zůstaneš fyzickou osobou. Pokud
máš projekt, který šíříš pod jeho názvem, je lepší později přejít na s.r.o., jelikož mezi
největší výhody patří hlavně prestiž. Možná proto má téměř polovina firem sídlo
podnikání v Praze. Druhá je věc ručení, kdy při s.ro. ručí společníci do výše
nesplaceného základního kapitálu. Asi víš, že již nemusíš skládat základní kapitál ve
výši 200 tisíc Kč, ale stačí jen 1 Kč. Pokud chceš vědět, zda se vyplatí založit
společnost s ručením omezený či ne, bude ti nápomocná tato kalkulačka.
Jedno mají obě formy podnikání společné, musíš rozumět daním. Víš, že si můžeš
dát do nákladů třeba i bazén nebo dovolenou, a to vše legální cestou? Stačí si
vytvořit takové podnikání, kde je bazén nebo pobyt na Bali nutným výdajem
k zajištění příjmu. Problematika daní je věc, o kterou se vyplatí zajímat, minimálně
z ekonomických důvodů. Základem je nenosit 30. března doklady v krabici od bot,
ale snižovat si náklady průběžně během celého roku. Jak říkají moji známí, být
plátcem DPH a odvést jej, ti ušetří víc peněz, než kdejaké investování. Daně z příjmů
lze daleko lépe optimalizovat jako skutečné příjmy než výdaje paušálem, tedy
procentem z příjmů. Existují finty, jak na to. Tyto cenné informace řešíme s
podnikatelem Pavlem Opluštilem, který dělá i semináře: Daně, jak na ně, kde se
můžeš dozvědět další informace.
Je vhodné tuto oblast řešit s odborníkem. Sice něco zaplatíš, ale celkově mnoho
ušetříš. Já osobně se obracím s problematikou daní na svoji Virtuální účetní, internet
a Pavla Opluštila. Pokud jim nechceš psát přímo na Facebooku, klidně se odkaž na
Investree, propojíme tě osobně.

Daňové ráje
Není asi třeba vysvětlovat, že daňovým rájem se označují všechny země s velmi
nízkými daněmi, větší anonymitou a ekonomikou orientovanou na zahraniční kapitál.
Na začátku roku 2019 se počet českých firem se sídlem v danovém ráji snížil na 12
805. Pro podnikatele, který si může vybrat, je to svobodná volba a ušetřený balík
peněz, jen náš stát podle analytiků přichází kvůli daňovým rájům až o desítky miliard
korun ročně. Je tu vždy tedy potřeba zvážit morální hledisko. Pokud si myslíš, že
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daně tak jako tak rozkradou politici a raději takto ušetřené prostředky vložíš na
nějaký smysluplnější nebo dobročinný projekt, tak proč ne. Ovšem, v začátcích
podnikání není třeba nad touto možností, až na výjimky, uvažovat.
„200-300 tisíc korun odvedených na daních z příjmu v ČR, to je už hodnota, kdy
má smysl uvažovat o přesunutí tvých aktivit na zahraniční společnost.”
Obvykle se daňové ráje dělí ještě na dvě oblasti:
1. Onshore destinace se v principu neliší od běžných zemí s tím rozdílem, že
danění firem je co nejmenší a zahraniční společnosti jsou zvýhodňovány
rozmanitými investičními pobídkami či příznivějšími zákony.
2. Offshore destinace láká na nulovou daň z příjmu, obvykle velmi nízkou
paušální roční daň, anonymitu vlastníků a téměř žádná omezení při převodech
kapitálu. Často ani neexistuje požadavek na vedení řádného účetnictví.
Mezi nejvhodnější země pro offshore patří Marshallovy ostrovy, Lucembursko,
některé státy v USA, nebo Hong Kong. Výhodné jsou především skrze dobu založení
společnosti, které trvá jen pár hodin a je potřeba pouze vyplnit formulář a doložit kopii
průkazu totožnosti tazatele.
Možností, jak založit společnost v daňovém ráji, je tucet. Zajímavý je portál Daňový
ráj, anebo Profi společnosti. Existuje i Unie offshore poradců, kteří ti se založením
zahraniční společnosti poradí.

Založení firmy v ČR
Většina lidí se samozřejmě rozhodně podnikat u nás. Je to rozumný krok i v případě,
že tvé ambice míří za hranice České republiky. Pokud totiž s daným oborem ještě
nemáš žádné zkušenosti, je dobré si trh nejprve vyzkoušet v prostředí, které znáš, a
až pak teprve mířit ke hvězdám.
Nejrychlejší a nejdostupnější variantou založení firmy bez nutnosti složité
administrativy a obíhání úřadů je, jak jinak než online. Uděláš to na webu Založ
firmu, kde hradíš pouze poplatky určené úřadům. Máme zkušenost, že do 5 dní je
vše vyřízené a to s perfektní komunikací.
Pro online podnikání nejspíše využiješ virtuální sídlo společnosti, kterých existuje
široká škála výběrů. Seznam najdeš na Officeplace. Osobní zkušenost máme
i s New Wave Service, kde kromě virtuálního sídla nabízí i účetní služby a virtuální
asistentku.
Na řešení právních náležitostí podnikání doporučujeme službu Legito, kde ti tým
právníků zařídí online všechny možné formy smluv, které jsou s podnikáním spojené.
Legito samozřejmě zachází dál, než obyčejný papír, a bude za tebe vždy hlídat
aktuálnost smlouvy. Pokud se změní legislativa, upraví ti i tvoji smlouvu a právní
náležitosti.
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Analýza trhu
Na trhu nejsi sám, spoustu nápadů už na světě někoho napadlo, a to, že během
dvaceti minutového googlení nic nenajdeš, ještě neznamená, že to neexistuje,
nejmenuje se to jinak nebo to není v jiné zemi. A zároveň, pokud to již v jiné zemi
existuje, ještě to neznamená, že by to nešlo udělat u nás. Proto pečlivě hledej v
různých jazycích a zjisti si všechny dostupné informace o tvé konkurenci.
Každopádně neházej předčasně flintu do žita.
“Nejsmutnější místo na světě je hřbitov, miliony nerealizovaných nápadů, které
neviděly světlo světa.”
Také si pokládáš otázky; proč lidé tolik nakupují a jaké faktory je ovlivňují? Proč je v
Evropě poslední dobou oblíbená barva osobních automobilů bílá? A proč je průzkum
trhu důležitý? Odpověďmi se zabývá video Proč tolik nakupujeme.
Otázky, které si polož při analýze trhu:
•
•
•
•

Jak je trh velký a jaké jsou zisky?
Jaký je trend a vývoj v následujících letech?
Kdo je má konkurence a jak je velká?
Jaká je poptávka po mých službách?

Nástroje, které ti mohou v analýze trhu pomoci:
Google trends ti prozradí statistiky vyhledávaných slov a třídí je dokonce i podle
regionů. Slouží také k porovnávání návštěvnosti webů - porovnání konkurence.
Pokud si s tím nevíš rady, určitě ti pomůže i tento návod.
Klíčová slova jsou, jak již z názvu vypovídá, klíčovým aspektem při online
vyhledávání a je třeba je umět správně využít. Zjištění statistik vyhledávaných slov
ti nabízí i Seznam. Stačí zadat vyhledávané slovo a dole na stránce nalezneš odkaz
na Statistiku hledanosti.
„Bez výzkumů bychom nemohli fungovat.“
- Jan Samko, marketingový ředitel firmy Alza.cz Long Tail Pro je dalším nástrojem při hledání konkurence a tvorby správných
klíčových slov, který ti ušetří spoustu času. Doporučuje ho přes 70 000 marketérů,
kteří jej zvolili jako ten nejlepší nástroj na poli analýzy klíčových slov.
Sdružení agentur Simar slouží pro výzkum trhu a veřejného mínění a poskytne
ti informace o trhu a kontakty na agentury.
Hledáš nový název tvého produktu? Ověř si, zda už není v databázi přes Ověřovač
nebo zkus světovou organizaci duševního vlastnictví.
Bez analýzy konkurence a trhu je to jako střílet zajíce se zavázanýma očima.
Jednoduchým nástrojem je byznys plán Canvas nebo klasická SWOT analýza. Jak si
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tyto kroky vypracovat a jaké otázky si položit je rozepsáno v článku Jak se připravit
na konkurenci.
„Můžeš jít buď horizontálně a službu konkurence vylepšit, či aplikovat na jinou
zemi, nebo směřovat vertikálně a vymyslet úplně jiný obor, který vytvoří nový
segment trhu.“

Financování projektu
Analýzu trhu máme, již víme, jaká je naše konkurence a co chceme udělat pro to,
abychom ji překonali. Nyní je potřeba to všechno zaplatit. Na propojení
perspektivních podnikatelských plánů s investory či na pomoc s vytvořením byznys
plánu je skvělý portál Busyman.
Investičních skupin je spousta, ale do těch nejprestižnějších, jako jsou Rockaway,
Miton a Incomming Ventures se dostanou jen vyvolené projekty. Ti odvážní mohou
zkusit zahraniční portál Angel, kde se pohybuje tisíce startupů a investorů.
Můžeš také probrouzdat zahraniční vody v podobě Matchboard, který propojuje
projekty s vhodnými investory. Tato platforma je určena i lidem, kteří teprve uvažují
o tom, rozjet svůj vlastní projekt. Pokud ti nedělá potíže angličtina, můžeš zde svůj
nápad předložit odborníkům a investorům, kteří jej posoudí.
Start up soutěže
Dále máš možnost zapojit svůj projekt do některé veřejné soutěže. Přináší to s sebou
mnoho dalších výhod, na které by jinak bylo třeba vynaložit další časové či finanční
prostředky. Mimo možnost získat potenciálního investora si také ověříš zájem o svůj
produkt, získáš cenné rady a soutěž pro tebe bude určitou formou mediální
kampaně.
•

O2 Smart up je velmi rozšířená soutěž, do které jsme dávali projekt s
paintballovým hřištěm. Nakonec jsme ho nerealizovali, ale dostali jsme
pozitivní zpětnou vazbu a hodnocení.

•

Rozjezdy roku je výborně organizovaná soutěž od T-Mobile, kterou naše
kamarádka vyhrála v Olomouckém kraji se zajímavým konceptem tvořivé
dílny.

•

Nápad roku již od roku 2007 pomáhá projektům růst. Soutěž zaštiťuje
Vodafone a můžeš u nich získat i e-book: 10 kroků k podnikání.

•

Podnikavá hlava je soutěž Olomoucké univerzity Palackého. Je to lokální
záležitost vhodná spíše pro získání publicity, zpětné vazby a poznání
zajímavých lidí.
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Když jsem navštívil finále Podnikavé hlavy 2014, potkal jsem tam Romana s
projektem GYM Radio, do kterého jsem se o dva roky později sám zapojil. Kontakty
byly právě tím klíčovým aspektem, který mi takové akce daly.
Crowfunding, aneb složíme se na další
Crowdfunding může znít jako hyper moderní pojem, ale ve skutečnosti tu byl již
v době národního obrození, kdy se český národ skládal na opravu vyhořelého
Národního divadla. Jednoduše se jedná o výběr finančních prostředků od široké
veřejnosti na projekty různého typu, kdy přispěvatel po úspěšném ukončení dané
kampaně dostane odměnu a zakladatel použije vybrané finanční prostředky na
realizaci. To vše se děje skrze různé online platformy, v Česku máme Hithit
a Startovač, v zahraničí třeba Indiegogo, který je největším portálem či na
kreativnější obory zaměřený Kickstarter.
Když chtěl kamarád rozjet vlastní značku moderních hodinek Sticklery, zapojil mě
jako společníka a já ho propojil s potřebnými lidmi. Když jsme zvažovali formu
financování, vybrali jsme Hithit, abychom zajistili dostatečný feedback od uživatelů
a zároveň vybrali prostředky. Nakonec se nám podařilo vybrat půlku z cílové částky,
což činilo okolo 150 tisíc a projekt ukončili, i když propagační video a PR se nám
myslím povedlo. V současné době jsme značku prodali jiný podnikatelům.
Pokud se rozhodneš svůj projekt realizovat přes crowfunding, rozhodně bychom
ti doporučili projít si na globálních platformách Indiegogo a Kickstarter nejúspěšnější
kampaně, které jsou tvému projektu podobné. Skvělé informace, jak se připravit na
crowdfounding financování najdeš v e-booku Field guide přímo od Indiegogo.
Spoustu užitečných informací lze nalézt i na blogu TryCelery.
Cenné informace nalezneš také na webu Crowder, kde ti i pomohou s kampaní
a celkovou strategií. Ve svých službách nabízí i natočení video spotu nebo vytvoření
chytlavého textu pro prezentaci projektu.

35

Online, nebo offline?
Nedá se jednoznačně říct, jestli je lepší podnikání přes internet nebo mimo něj,
protože oba dva druhy byznysu mají své výhody a nevýhody. Každému navíc
vyhovuje něco jiného a záleží také na tom, s čím chceš podnikat a jaká je tvoje
životní představa. Výhodou současnosti je, že nemusíš vozit své zboží někam na
trhy, protože k zisku se dá zjednodušeně řečeno proklikat u počítače. Spousta
podnikatelů, které potkáváme, podnikají online a jejich hlavním důvodem k tomu
je svoboda práce na dálku a zpravidla nižší počáteční investice a vyšší návratnost.
“Online svět je lépe změřitelný, na druhou stranu je to největší konkurenční
prostředí na světě a je potřeba neusnout na vavřínech a stále se vzdělávat a
posouvat.”
Díky analytickým nástrojům, které jsou v online marketingu mnohem přesnější,
srozumitelnější a neustále aktuální, získáš o svých klientech a jejich nákupním
chování velmi cenné informace a data. Na jejich základě můžeš svůj marketing velice
rychle přizpůsobit a změnit tak svůj přístup a strategii přesně podle toho, jak a na co
tvoji klienti momentálně reagují. Navíc můžeš díky sociálním sítím skvěle cílit na
segment zákazníků, který hledá přesně to, co ty nabízíš. A zde se už nebavíme
pouze o rozdělování podle věku a na ženy a muže. Reklamní kampaň na sociálních
sítích můžeš postavit i na tom, že někteří zákazníci strávili prohlížením konkrétního
produktu v konkrétní barvě na tvém e-shopu delší dobu, než jiní. Online svět dnes
přináší neuvěřitelné možnosti výdělku, více o nich zjistíš v přednášce z Cashlow
summitu od Michala Kubíčka, který je internetovým konzultantem, autorem řady knih
o SEO a majitelem několika e-shopů a domén.
Na internetu nejsi odkázán pouze na potenciální zákazníky, kteří fyzicky projdou
kolem tvého kamenného obchodu, ale díky online prostředí si u tebe může nakoupit
kdokoli z druhého konce Čech či strany Zeměkoule a tím se demograficky
mnohonásobně zvětšuje potenciál trhu.
Dnes je na internetu polovina světa. V Evropě je online 85 % lidí, Severní Amrika 95
% a v Číně je mobilní 98 % populace. Do pár let se mluví o tom, že bude online
téměř celý svět.
Ukažme si nějaká další čísla:
•
•
•
•
•

1,95 miliardy aktivních webů
4,13 miliardy lidí je online
88 % populace v ČR je online
67 tisíc GB proletí internetem za 1 vteřinu
3,5 miliardy vyhledávání na Googlu během 1 dne

Síla internetu je ohromná a free vzdělávací program Digitální garáž od Googlu
tě naučí se v jeho vodách pohybovat. Získáš výborné informace o online světě,
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dozvíš se jak fungovat online, jak analyzovat, jak využít videa na maximum, jaké jsou
na internetu příležitosti a mnohem více. Jestli potřebuješ ještě chvíli ukecávat,
tak shlédni toto video. Hodně informací ve formě videí také najdeš na portálu
Webzisk, který je na začátky v online podnikání ideální.
Easy task ti pomůže outsourcovat vhodného člověka na rozličné úkony. Jedná se
o mikroslužby jako jsou rady pro byznys, grafický design, copywriting, výroba
mobilních aplikací, práci s Instagramem, focení reklamních fotek, tvorba newsletterů,
výroby vizitek a další.
Příběhů úspěšných online podnikatelů jsou tisíce, na ukázku jsem vybral
nejúspěšnějšího Čecha v Sillicon Valley, Romana Staňka a studenta práv Navida
Moazzeze nebo čtveřici teenagerů, kteří s podnikáním nečekali, až budou mít po
škole. Pár let zpátky jsem narazil na portálu mimoskolu.cz na dva úspěšné Čechy;
Jana Řežába, zakladatel Socialbackers, který měl už v sedmnácti letech desítky
zaměstnanců a Libora Hořeního, který má největší kuchařku v ČR toprecepty.cz
a další projekty. Protože pocházel z Olomouce, tak jsem jej kontaktoval. Zrovna byl
v Bostonu, kam jsem měl letět na stáž a chtěl jsem se tam s ním potkat, ale stáž
nakonec nedopadla a nechal jsem to plavat. Asi o rok později letíme s kamarádem
do Thajska, stojíme ve Vídni v řadě na check-in a za námi jsou dva Češi. Dáme se
tedy do řeči a hele, Libor Hoření. Spojili jsme plán trasy a dva týdny spolu cestovali
po Thajsku, později mě navštívil dvakrát na Bali, ve Španělsku a Kolumbii.
„Jedna z nejkrásnějších životních svobod, kterou můžeš v životě mít, je nebýt
limitován místem a moci pracovat odkudkoliv. Kdo si to zažije, těžko pak bude
pracovat ve výrobní hale nebo zavřený v kanceláři.“

Jak vytvořit web za den?
Spustit nový online projekt nebo start-up bez webovek je dnes dost neobvyklé.
Webová stránka je nástroj, díky kterému můžeš 24h denně prezentovat a prodávat
svůj projekt. Celkovému provedení a kvalitě bys tedy měl věnovat patřičnou
pozornost, protože na tom bude stát tvůj úspěch.
Na začátku se musíš rozhodnout, jestli tvorbu přenechat profíkům z oboru nebo
webovky zkusíš udělat na vlastní pěst. Jestli máš prostor v budgetu, určitě
doporučujeme svěřit tvorbu webu profíkům. Můžeš napsat třeba borcům z
Webfusion, případně Boxart a Kreatorium, kde z vlastní zkušenosti známe kvalitu
jejich služeb. Jestliže máš omezené finance, druhá možnost je jasná volba a není to
nic, co bys při troše googlování nezvládnul. Petr Sanetrník nám sepsal několik tipů,
pojďme se na ně podívat blíže.
Nebudeme ti tu malovat vzdušné zámky, jak je tvorba webových stránek jednoduchá
záležitost. Obecně, vytvořit www stránky je lehké, ale vytvořit stránky, které jsou
designově atraktivní, a celková skladba dává smysl, je velmi náročné.
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1. Pochopení webových stránek
Než se pustíme do samotné tvorby, je důležité napřed pochopit, co webové stránky
jsou, jaký mají úkol a co všechno bude třeba muset řešit. Nejlépe tě do této
problematiky uvede kniha Web ostrý jako břitva od Honzy Řezáče, která je skvělým
úvodem do světa webdesignu. Můžeš zkusit googlovat různé články, ale naše
zkušenost je taková, že daleko efektivnější je dostat informace uceleně poskládané.
2. Doména a hosting
Každý web musí mít na internetu svoje místo. Toto místo zajišťuje doména (www
adresa), kterou můžeš koupit u registrátora. Následně je třeba k této doméně
přikoupit hosting, což je online úložný prostor pro tvoji doménu. Všechny tyto
záležitosti řešíme u Wedosu, kde máme nejlepší zkušenosti. Velkou výhodou je
online podpora na chatu 24h denně, kterou určitě ocení každý, kdo pracuje v noci.
Pokud by tvůj projekt rostl a budeš potřebovat vyšší výkon hostingu, bude lepší svůj
hosting přesunout třeba do snackhost, kde tvůj hosting dostane individuální výkon
dle tvého zadání.
3. Instalace Wordpressu
Teď se můžeme posunout k instalaci systému Wordpress na web. To uděláš velmi
jednoduše pomocí instalátoru aplikací v administraci tvého hostingu. Wordpress je
nejpopulárnější systém na tvorbu webových stránek a pro tvůj projekt budou určitě
na začátek stačit. Instalace je velmi intuitivní, a kdyby ti něco nešlo, podpora na
Wedosu ti určitě pomůže. Jakmile máme nainstalovaný Wordpress, můžeme se
pustit do vytváření webových stránek.
4. Výběr šablony
Wordpress nám umožnuje vytvářet webové stránky, aniž bychom museli umět
programovat. Je to takový operační systém jako na osobním počítači, kde nahraješ
potřebné programy, a vše funguje. Největší výhodou Wordpressu jsou jeho šablony,
díky kterým snadno dáš svému webu profesionální vzhled a funkčnost. Základní, ale
přesto dost šikovné šablony jsou zdarma, které si doporučujeme napřed vyzkoušet,
než se podíváš po nějaké placené.
Nejlepší volba je však zakoupit šablonu z Themeforestu. Šablona tě vyjde cca na 1
000- 3 000 Kč, avšak web bude vypadat opravdu profesionálně. Velkou výhodou
Themeforestu je, že ke každé šabloně máš k dispozici uživatelský manuál, který tě
s nastavením a funkcemi šablony provede. Pokud budeš mít i přesto nějaké
nejasnosti, můžeš využít podpory šablony, kterou máš k dispozici vždy prvních 6
měsíců zdarma. Doporučujeme vybírat šablony, které běží na Visual composeru, což
je builder, který tvoří webovky formou skládačky, něco jako puzzle. Jednoduše
vybereš položku (obrázek, text, animace atd..) a vložíš na stránce tam, kde je třeba.
5. Tvoříme web
Tohle je ta nejtěžší část. Vytvořit smysluplný web není jen o tom, že máš k dispozici
know-how a zkušenosti. Je to i částečně umění, protože musíš vytvořit něco
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kreativního a zároveň vše odprezentovat tak, abys návštěvníkům webu prodal svoji
myšlenku a vše plynule a bez problémů fungovalo.
Zkus se držet jednoduchosti, minimalismu a elegantnosti při stavbě stránky. Dnešní
návštěvník je velmi zaneprázdněný. Vyskakují na něho e-maily, musí kontrolovat zeď
na Facebooku a do toho si má prohlížet tvůj web. Je tedy velmi zásadní mít vše
jasné a maximálně výstižné. Díky Visual composeru můžeš docílit pěkného designu
a propracování webu. Určitě se ale připrav na to, že z 90 % stejně narazíš na nějaký
technický problém, protože zákon schválnosti funguje tak, že se vždycky něco objeví.
Není to ale nic, co by tě mělo zastavit. Můžeš využít podpory šablony, vygooglovat si
nějaké návody nebo zkusit někoho z Fiverru nebo Easytasku, kde je spousta
programátorů, kteří ti pomůžou vyřešit problém za minimální poplatek.
6. Další funkce
Jakmile máš web, který už vypadá nějak k světu, můžeš do něj napojit různé funkce
jako je platební brána, automatický fakturační systém nebo další vychytávky.
Všechny tyto záležitosti je dobré řešit přes někoho, kdo tomu opravdu rozumí,
protože celková implementace a správné nastavení už vyžadují špetku technické
znalosti.
Jak se tvoří weby u Webfusion
„Při tvorbě webu začínám tím, že se vždy maximálně ponořím do konkrétního
byznysu klienta, snažím se pochopit jeho uvažování a způsob, jakým byznys dělá,“
říká Petr Sanetrník. „Tohle mi umožňuje vytvořit si obrázek o tom, kdo jsou zákaznici
klienta a jak přemýšlí. Následně nechám vše pár dní uležet a pracovat svoji
kreativitu. Ty nejlepší myšlenky nebo nápady přijdou vždy při obyčejných činnostech,
jako je sprcha, běh nebo třeba příprava jídla. Když vytvářím web, vždy věnuji svoji
energii pouze danému projektu. Jen tak můžu vytvořit koncept, který má smysl, je
atraktivní a dokáže prodat.“
Na každém webu spolupracuje zároveň programátor s grafikem, kteří ladí web do
těch nejmenších detailů. U náročnějších projektů je důležitá konzultace s odborníkem
na online marketing nebo tvorbu aplikací. Na loga a design se speciálně soustředí 99
designs a mydesigners. Ovšem, pokud chceš logo od českého grafika, který ti
obstará i firemní, animované nebo produktové video pro tvůj brand, napiš na Krideo
nebo přímo Tomáši Vítovi. Je spolehlivý, precizní a určitě se domluvíte na ceně.
Jan Řezáč tvrdí, že web pod 100 tisíc není web, ale samozřejmě záleží, co od něj
čekáte a k čemu má sloužit. Stejně tak dobře může sloužit i desetkrát levnější web,
ať už přes Webfusion nebo někoho jiného.
Když je web hotový
Ve chvíli, kdy už máš web hotový a přichází ti více zákazníků nebo odběratelů, stane
se, že budeš potřebovat automaticky rozesílat větší objem emailů a sbírat emailové
adresy. K tomu ti poslouží česká služba Smart Emailing nebo Mail Chimp.
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Objednávky se jen hrnou a je třeba fakturovat, jak to ale dělat, aby se z toho člověk
nezbláznil? Vypisovat vše manuálně na papír je už dnes také jako z dob pravěku,
mrkni na FAPI, iDoklad nebo Fakturoid, kde nastavíš automatické zasílání faktur,
propojíš vše se svojí účetní a máš klid. Podobný trend je samozřejmě i u peněz.
Zákazníci chtějí platit kartou online? To dnes není problém, pokud zvolíš dobrou
platební bránu. Celosvětově je nejznámější PayPal, u nás se používá třeba i GoPay
nebo GB Webpay. Na rychlé a levné úvodní stránky na sbírání emailů, leadů se
podívej na web Lead pages a jistě si vybereš.
Osobně jsem si při práci velmi oblíbil Slack, FAPI a Smart emailing, kde jsem
spokojený se servisem. Na druhou stranu u brány GoPay brána, mě zklamal
zákaznický servis a dlouhá implementace na web.
Základem je také mít vše zálohované pro případ, že by se tvá data někde ztratila
nebo vymazala třeba neúmyslným formátováním. Snad neposíláš přátelům
dokument ve wordu, nebo soubor sám sobě přes email, abys je otevřel v jiném
zařízení. Máš-li iOS, zařízení od Apple, aktivuj si iCoud. Na Macbooku jednoduše
nahraješ soubor do složky ve finderu a v mobilu, nebo tabletu si daný soubor stáhneš
během pár vteřin. 5 GB máš zdarma a k tomu jsou soubory zálohovány a dostupné
odkudkoliv. Alternativou je Dropbox, případně Amazon Drive, který má 100 GB za 12
dolarů ročně s tříměsíční zkušební lhůtou zdarma. Na posílání dokumentů a tabulek
v excelu je ideální Google doc propojený s gmailem.
K založení vlastního webu, sociálních sítí a jejich plynulému fungování ti tyto nástroje
bohatě vystačí. Inspirovat nejlépe hodnocenými weby se můžeš na Awwwards, laťka
je nastavená opravdu vysoko. Dobře zvaž své nápady, ať neděláš třeba grafiku,
co už nefrčí nebo se k tvému byznysu nehodí.
Udělat web je věc jedna, ale zmonetizovat ho a mít takový produkt, který si zákazníci
koupí, je složitější. Nechat dneska něco vyrobit, naprogramovat je snadné, ale umění
je, aby po tom byla poptávka. Určitě si do budoucna nechceš vše dělat sám. Každou
profi službu je dobré nechat na odborníkovi; ať se jedná o copywriting, grafiku nebo
marketing. Člověk si myslí, že ušetří, když si to udělá sám, ale většinou jen plýtvá
svým časem, výsledek za moc nestojí a nakonec se to celé prodraží někde jinde.

Co je psáno, to je prodáno, aneb jak na
copywriting
Sám nejsem dobrý češtinář a každý text po mně musí někdo projet, i když mě baví
kreativa a rád se podílím na tvorbě obsahu. Dlouho jsem hledal někoho na stejné
vlně, kdo by mi pomohl dělat texty čtivější. Když jsem s Vojtou Konečným stopoval
po Španělsku, zjistil jsem, že není jen skvělý copywriter a editor, ale i super parťák na
cestování a schopný influencer.
Žijeme v době informací. Průzkumy odhadují, že průměrný uživatel internetu je
denně zavalen 34 GB dat; novinovými články, blogy, posty na sociálních sítích,
bannery, fotkami, videi, filmy. Tohle všechno je buď samo tvořeno z textu či je textem
doprovázeno. Za den přečteme a pohledem zachytíme asi 54 tisíc slov a okolo
40

jednoho tisíce linků. Málokteré prostředí je tolik konkurenční. Na každém rohu se
nám někdo snaží předat své sdělení, myšlenku, případně rovnou něco prodat.
Moderní člověk musí zákonitě umět pracovat s informacemi a vybírat si jen ty
nejvhodnější. Na to se však zaměřují jinde. My ti povíme, jak v tomto prostředí
prosadit právě tvoje sdělení. Bez dobrého copywritingu při podnikání na webu
neuspěješ.
Slovotepci 21. Století
Copywriter je člověk v úzkém kruhu každého kreativního týmu. Jeho úkolem je
vytvářet čtivé a poutavé marketingové texty za účelem zvýšení prodeje produktů či
služeb. Copy znamená reklamní sdělení, writer je autor. Z jeho pomyslného pera
(protože v dnešní době je psacím nástrojem v drtivé většině klávesnice) vychází
slogany, nadpisy, názvy, reklamní sdělení, texty webových stránek, tiskové zprávy,
PR články a další. Za otce tohoto oboru je pokládán David Ogilvy, kouzelník moderní
reklamy. Při vytváření svých kampaní se řídil čtyřmi základními tezemi.
•
•
•
•

Poznej potřeby svého zákazníka
Přistupuj ke své práci precizně a dotahuj úkoly do konce
Buď kreativní
Soustřeď se na výsledek

Copywriter je především psycholog. Musí se vcítit do lidí, na které svůj text cílí. Musí
vědět, jak a proč zákazníci nakupují právě to, co nakupují, jak přemýšlí a co je
zajímá. Důležité je správné umístění klíčových slov tam, kde vyvolají potřebnou
emoci, protože ta je hlavním pudem, který hýbe s chováním zákazníka. Každý člověk
si bude vždy jen potvrzovat svoji vlastní pravdu, je proto důležité se lidem místo do
hlavy dostat do srdce. Tam bude tvůj text fungovat nejlépe.
Kde se naučit psát?
S psaním je to jako s jakoukoliv jinou kreativní činností. Dostatek píle zvládne vyvážit
méně talentu, se správnými informacemi a praxí tedy zvládne napsat text skoro
každý. Na internetu je spousta příkladů, kterými se můžeš inspirovat. Vezmi to, co
funguje (například podoba webu známých a oblíbených firem tzv. lovebrand) a použij
to jako šablonu pro svůj web. Vnímej, jakým způsobem jsou psány nejlajkovanější
příspěvky na sociálních sítích, jak je postaveno sdělení úspěšných reklam,
přemýšlej, jak na tebe působí billboardy, visící ve veřejném prostoru.
Pokud zároveň cítíš, že máš na hraní se slovy talent a baví tě marketing, můžeš se
do tajů copywritingu ponořit a budovat si pomocí něho svůj příjem. Tento typ příjmu je
většinou aktivní, ale i tak je psaní jednou z profesí, která ti umožní kdekoliv po světě
pracovat online a žít offline.
Skvělým místem, kde začít, je e-booková trilogie od ottocoppy, kterou si lze zároveň
zdarma stáhnout jako audioknihu. Oto Bohuš, autor těchto příruček, je jedním
z nejinspirativnějších copywriterů v České republice, nezapomeň proto číst jeho blog.
Všimni si také, že tyto e-booky a blog jsou sami o sobě marketingovým nástrojem,
který pomáhá prodat produkt, v tomto případě textařské služby. Copywriting je všude
okolo nás, nezapomeň jej vnímat a učit se z příkladů. Dalším místem, kam
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zabrouzdat je nejlepsicopywriter.cz. Na jejich blogu se dozvíš více gramatických a
češtinářských perliček a pokud to s psaním myslíš opravdu vážně, jednoznačně
doporučujeme koupit si knihu od Pavla Šenkapouna Webcopywriting pro samouky.
Důležité je, aby tě vzdělávání bavilo. To splňuje e-kniha od Michaely Mužíkové 365
copytriků, ukazující taje a rutinní svět copywritingu na praktických a vtipných
příkladech. Pokud ti spíše vyhovuje vzdělávání formou kurzů a chceš se potkat
s podobně smýšlejícími lidmi, doporučujeme kurzy tvůrčího psaní od Reného
Nekudy.
Už se začínáš pohybovat ve světě textu, který umí prodávat, ale nevíš jak nalézt
první klienty? Osobní doporučení fungují nejlépe, to nikoho nepřekvapí, ne všichni
ale mají ve svém okolí na někoho takového štěstí. Vyzkoušej si síť
www.copywriting.cz, kde se můžeš zaregistrovat buď jako autor nebo copywriterské
služby poptávat. Každopádně, za malý průzkum u svých známých nic nedáš, třeba
někdo z nich právě tvoří nový web a stále nemůže rozlousknout jeho hlavičku, někdo
jiný potřebuje otextovat pozvánky, plakáty, letáky, nebo řídí funpage na Facebooku
Pečeme cukroví a říká si, proč jeho příspěvky nepřitahují tolik pozornosti jako
konkurenční Pečeme cukroví s láskou. Třeba jim tvá pomoc přijde vhod a na oplátku
tě doporučí dál.
Již jsme se zmiňovali o klíčových slovech. Zde nejde pouze o to, aby se líbila
člověku, na kterého cílíš. Musí se líbit také internetovým vyhledávačům. Jak na SEO
ti poradí SEO rádce, pokud chceš vědět víc, jistě se vyplatí přijít na kurz od Pavla
Ungra.
Nezapomínej, že tvým nejdůležitějším nástrojem je jazyk a ten musíš ovládat
bezchybně. I mistr tesař se ale občas utne. Zatímco špatně seřezaný rám už ti
střechu nad hlavou neudrží a můžeš s ním leda tak zatopit v kamnech, text se
naštěstí dá libovolně zkracovat, prodlužovat, upravovat a přepisovat, aby byl tím
správným nosným základem tvého sdělení. Pokud někdy tápeš nad čárkou ve větě a
dalšími záludnostmi české gramatiky, pomohou ti některé z internetových příruček
(kdo by dnes nosil těžkou bichli českého pravopisu, když existuje online). Neboj se
také zavzpomínat na léta školou povinná a napsat si pár diktátů a cvičení.
Na první pohled to možná vypadá jako trápení, diktáty neměl asi rád nikdo. Češtinou
se můžeš ale i bavit. Zabrouzdej na facebookové stránky Jazykové zajímavosti nebo
o něco kreativnější Recykliteratura. A nezapomínej číst. Všechno! Nejen příručky, ale
opravdové knihy od spisovatelských velikánů, letáky, bannery, upozornění, emaily,
vzkazy psané na toaletách. Psaní bez inspirace je jako… No, radši nic.

Buď vidět především na sociálních sítích
Kdysi byl firemní Facebook jen třešničkou na dortu, dnes je ale již nezbytnou
součástí tandemu web + sociální síť. Nejenže je to prostor, kde vznikají důležité
sociální vazby a můžeš si realtime vytvářet svůj osobní brand, na Facebook se také
hodí příspěvky, které by na webu jen těžko fungovaly. S vytvářením zajímavých
příspěvků a hezkou grafikou ti pomůže Pictochart a Canva. Obrázky zdarma ke
stažení s „commercial use“ licencí najdeš na Unsplash nebo RGB Stock.
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Sociální sítě obecně nyní tlačí hodně obsahu do videí, které mají největší dosah. Při
přidávání příspěvků na zeď je vhodné kombinovat různé typy; fotky, videa, text
či zasdílet článek z jiného serveru. Pokud je feed na tvé zdi jednotvárný, Facebook
jej přestane ukazovat většímu počtu lidí. Čím dál více je tedy nutné sponzorovat
příspěvky a tím pádem je naše zeď plná reklamy. Pokud si vážíš svého vizuálního
prostoru, můžeš si stáhnout Adblock nebo jiné pluginy, které ti reklamu schovají. Dále
můžeš přejít na jinou sociální síť. Dost roste obliba Instagramu a Snapchatu, možná
právě proto, že nejsou tak komerčně využívány. I když v případě Instagramu se
situace již rychle mění.
Tvůj Facebook je výkladní skříň. Díky nástroji Stalkface si jednoduše zjistíš, co tví
přátelé či stránky, které sleduješ, kdy sdíleli, lajkovali nebo na jakých fotkách jsou
označeni. S tímhle nástrojem ale pozor! Využívej jej svědomitě, ne vždy je dobré na
každého všechno vědět. Pro facebookové stránky a jejich analýzu je super tool
fanpagekarma, který ti ukáže nejlepší příspěvky a přehled o stránce.
Na plánování a měření příspěvků na sociálních sítích poslouží nástroj Hootsuite. Pro
Facebook se také dost využívá Meetedgar a na Instagram Only put. Spoustu věcí
zvládne běžný uživatel sám, pokud ale přesně víš, jak na Facebook reklamu, pak se
začnou dít divy. Pomoci ti s tím může modrá krev, nám dělá Facebook marketing Vít
Schaffarczik, který ti určitě také rád poradí.
Základním kamenem je měřit svůj web přes Google Analytics. Hlavně nezapomínej
veškeré kampaně, které budeš dělat napříč spektrem, obdařit UTM tagem. UTM tag
vytvoříš jednoduše zde. Tento tag nezapomeň vložit ke každé kampani, abys věděl,
kde se ten zákazník, nebo objednávka vzali. Dalším důležitým bodem je mít
nasazený na webu remarketingový pixel. K tomu budeš potřebovat účet na Google
Adwords a rozšíření pro Chrome Google Tag Assistant. Tento pixel ti bude fugovat
jak na webu, tak na mobilu. Pokud máš vysokou návštěvnost, tedy alespoň v řádu
desítek tisíc uživatelů měsíčně, můžeš svůj web zaregistrovat do obsahové sítě
Google Adsence a profitovat na reklamách.
Facebook z pohledu marketingového specialisty
„Inzerovat na Facebooku může v dnešní době každý, ovšem inzerovat zde efektivně
není zcela jednoduchá záležitost,“ říká David Šipka. Podívejme se na základní
pravidla, která ti pomohou najít tu správnou cestu k efektivní investici do reklamy:
První je třeba si uvědomit, že Facebook je zvláštní forma marketingového kanálu.
Většina lidí v něm vidí přímý prodejní kanál. Zpropagují příspěvek se skvělým
produktem a myslí si, že po něm lidé hned skočí. Zkušenosti ale ukazují, že tomu tak
není.
Facebook je třeba primárně chápat jako PR nástroj, kde komunikuješ s
potencionálními zákazníky a seznamuješ je se svojí firmou a tvým produktem. Jinými
slovy ho připravuješ na nákup u tebe. Inspiruj se u těch nejlepších v ČR.
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Obsah na prvním místě
Nabízej obsah, který uživatele pobaví, pomůže mu nebo ho motivuje. To jsou
nejúspěšnější příspěvky na Facebooku, které mají nejvíce interakcí. Vyvolej v lidech
pozitivní emoce, které si podvědomě propojí s tvojí značkou. Tyto úspěšné příspěvky
potom zacílíš na svoji cílovou skupinu. V přehledech a statistikách zjistíš, které
příspěvky to jsou.
Řekněme, že jsi díky této inzerci měsíc přiváděl potencionální zákazníky na tvůj web,
kde si jim nabízel obsah, který je zaujal. O těchto uživatelích díky Analytics víš, že
tvoji službu nebo produkty znají. Pokud máš na webu vložený i remarketingový pixel,
kromě cílení ho můžeš využít i pro analýzu těchto publik. Zjistíš zde kromě pohlaví a
věku i úroveň vzdělání, zaměstnání a při větším publiku i jejich zájmy. Nyní můžeš
spustit remarketingové reklamy (Facebook, Adwords, Sklik...). Rozšíření Pixel Helper
ti zkontroluje, zda máš pixel správně umístěn.
Instagram je také ve hře
Díky nedávné akvizici Instagramu je nyní možné inzerovat i tam. Je třeba ale
respektovat druh obsahu, na který jsou zdejší uživatelé zvyklí. Zde záleží hodně na
produktu, a zda jde na něj nasadit komunikaci vhodnou pro tento kanál. Spíše než
reklamy potom vidíme využití influencerů. Můžeš zde opět promovat příspěvky nebo
videa a další formáty budou v budoucnu jistě přibývat. Tento kanál bych doporučil
spíše na branding.
Co je cílem mé reklamy?
Ještě než se pustíš do samotné tvorby reklam, je důležité si stanovit strategii a
měřitelné cíle (KPI). Je tvým cílem v rámci strategie přivést více návštěvníků? Potom
se zaměř na počet prokliků na web. Pokud je tvým cílem zvýšit prodeje produktu,
zaměř se na počet konverzí (nákupů). Většinou se chybně stává, že se měří vše dle
jednoho ukazatele - provedení nákupu.
Inspiruj se u nejlepších a od konkurence
Nejlepší je při tvorbě reklamy začít s inspirací. Podívej se například na reklamy
konkurence. Třeba zjistíš, že můžeš nabídnout daleko lepší reklamy respektive lepší
produkt.
Na Adespresso nalezneš příklady úspěšných reklam (kreativ), které pomohou
především začátečníkům udělat si představu, jak by taková reklama na Facebooku
mohla vypadat. Lze zde vyhledat i reklamy z konkrétního oboru nebo dokonce
inzerenta (zpravidla konkurenta). V tomto vyhledávači ovšem nejsou uvedeni všichni,
a tím pádem zde konkurenci nemusíš najít.
Existuje i druhá technika a to založit si fiktivní osobu na Facebooku (nebo raději více
osob demograficky odlišných), lajkovat stránky konkurence, navštívit její webové
stránky (kvůli remarketingu) a jakmile se začne zobrazovat jejich reklama, tak ji
označit za užitečnou. Tímto jednoduchým trikem budeš mít každý den na timeline
přehled o reklamních aktivitách konkurence a to legální cestou a zadarmo.
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Na tomto odkazu si můžeš vytvořit náhled tvojí reklamy a podívat se na ni, než ji
pustíš na ostro do světa. Nástroj Creative Hub podobný jako Canva nedávno
publikoval i Facebook.
Facebook omezuje reklamní kreativy s množstvím textu. Mohl bys tak vytvořit sice
krásnou grafickou reklamu, ale když ti ji Facebook neschválí, tak ti bude k ničemu.
Tady na tomto nástroji si můžeš ověřit, zda tvoje grafika splňuje podmínky textu v
reklamě.
Nastavení reklamní kampaně
Už víš, jak by měla vypadat reklama a jak ji rychle vytvořit. Nyní je třeba pochopit
nastavení reklamní kampaně. První krok by měl směřovat do Správce reklam, kde si
vytvoříš první kampaň. Při té příležitosti se zkus proklikat vším, co platforma nabízí.
Jak budeš vytvářet více kampaní na Facebooku, tak budeš potřebovat přejít na toto
rozhraní tzv. Power Editor, jelikož je přehlednější a stejně bys u něj jednou skončil.
Zdroje, kde můžeš stále čerpat informace
Pokud něčemu nerozumíš, není nic jednoduššího než si projít zdroje, které uvádíme
níže, nebo využít Googlu. Základní návody, jak řadit kampaně, reklamní sestavy,
možnosti cílení a nastavení remarketingu nalezneš na newsfeed.cz nebo na
některém ze zahraničních zdrojů. Pokud si nechceš nechat ujít ty nejnovější
vychytávky, rady odborníků na práci s kampaněmi ve světě včetně Česka, určitě ti
doporučujeme weby:
PPC Hero
WordStream
BuzzSumo
Adespresso
Clix marketing
Jakmile uděláš první kroky do světa online marketingu, určitě se přidej do
facebookové skupiny Staráme se, kde je spousta lidí, kteří se věnují PPC tématice a
sdílí tu řadu užitečných rad.
Umět vytvořit efektivní reklamu na Facebooku není snadné. Podrobnější komplexní
návod by byl minimálně na celou další knihu, ale věříme, že ti tyto informace a
nástroje pomohou překonat začátky. Pokud chceš více informací, David ti jistě rád
poskytne individuální konzultace se zaměřením na Facebook, Adwords, Sklik, Bing a
Seo.
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Založit si e-shop?
Česko je e-shopová velmoc, máme zde nejvíc e-shopů na hlavu v Evropě. Udává se
číslo přes 42,7 tisíc. Pokud, ale trváš na svém, probrouzdej si články a rozhovory na
serveru Mladý podnikatel. Pozorně se podívej na rozhovor o provozování e-shopu s
expertem Janem Vetyškou nebo na článek od zakladatele Expando Adama Kurzoka.
Plánování a zakládání prvního e-shopu od právních věcí až po marketing je dobře
popsáno bod po bodu na webu Můj První Eshop. Dokonce u nás probíhají i akce jako
E-shop summit, shopexpo nebo Barcamp, kde se potkáš se spoustou zajímavých lidí
a získáš od nich cenné praktické rady. Na Youtube existují kanály E-shopista, který je
zaměřený jen na informace o e-shopech, a dále ShopCamp, který se zabývá i online
marketingem.
Dále mrkni na Český košík roku, kde nalezneš rozbory a analýzy největších českých
e-shopů, jejich funkčnosti a přívětivosti pro zákazníky. Můžeš tam zjistit, jaké
nejčastější chyby na svých e-shopech prodejci dělají.
E-shop máme hotový, je uživatelsky přívětivý a zákazník ví, kde má kliknout na
tlačítko koupit či jaké jsou obchodní podmínky? A jak k němu teď dostat to, co si
objednal? Pro odesílání zásilek po ČR můžeš využít balíky.cz. Do zahraničí
ti můžeme doporučit službu Teahousetransport.
I v online podnikání prostě platí, že zákazník je na prvním místě, i když se s ním
většinou osobně nesetkáš. Často využívané jsou tedy i nástroje Twisto nebo
KupNajisto, kde zákazník zaplatí, až bude mít zboží reálně v ruce. Jako obchodník
však obdržíš platbu od poskytovatele předem.
V dnešní době není potřeba zaměřovat se jen na český, případně slovenský trh.
Uvažuješ-li o expanzi, nemusí to být vůbec složité díky Amazonu, službě Oberlo
nebo české službě Expando.cz.
Hledáš dodavatele fyzických produktů pro tvůj projekt?
Nejvýhodnější nám přijde hledat v zahraničí, dobré je pro tyto účely i web Alibaba,
kde seženeš produkty od spodního prádla až po součástky do letadel. Doporučujeme
udělat si registraci pro možnost vyhledávání a kontaktování výrobce přímo. V České
republice je odborníkem na asijské dodavatele Kamil Cepelak, se kterým
konzultujeme veškerý obchod s východem. Případně se můžeš obrátit na americké
dodavatele.
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Podnikání na Amazonu
Historie tohoto obchodu, pojmenovaném podle slavné řeky Jižní Ameriky sahá až do
roku 1994. Co prodej na Amazonu nabízí? Jednoduše ti otevře dveře do celého
světa, rozšíří ti trh a možnosti tvého zisku. Amazon za tebe vyřeší veškerou logistiku,
tedy příjem a dodávky zboží, reklamace, objednávky a dokonce odepisuje i na
dotazy. To vše výměnou za část z ceny produktu, cca 30 %, která závisí na typu
zboží a hmotnosti. Zjednodušeně řečeno si platíš zaměstnance, kteří výše uvedené
věci řeší a pracují v Amazonu pro tebe.
Z našich zkušeností činí průměrná konverze neboli prodej na Amazonu 10 %
z návštěvníků tvých produktů. Amazon za tebe řeší i marketing a remarketing.
To znamená, že pokud někdo navštíví tvůj produkt, Amazon za tebe řeší reklamu
a znovu připomíná produkt na Facebooku nebo Googlu. A samozřejmě mají skvěle
propracované SEO, které za tebe také udělá spoustu věcí.
Všechno ale nemusí být tak růžové, jak se zdá. V případě častých reklamací
a nespokojeností od uživatelů tě Amazon může zablokovat, a pak je těžké získat
možnost prodeje zase zpět. Je tedy důležité nezáviset pouze na tomto zdroji příjmů.
Na svůj produkt najdeš inspiraci u těch nejlepších produktů v daných kategoriích.
Pokud máš prostředky, čas a chuť se do Amazonu zapojit, podělíme se o pár tipů
nebo o kontakty na osobní mentory. Napiš na Investree. Předtím můžeš zkusit
zabrouzdat na český portál Podnikaní na Amazonu nebo na Camelcamelcamel,
kde můžeš sledovat ceny produktů a dívat se, které jsou nejvíce žádané.
Jedním z lidí, které můžeš k Amazonu určitě oslovit je Daniel Šikling, který nám
pomohl se zodpovězením na pár otázek k Amazonu viz níže.
Je vhodná doba jít na Amazon?
Vhodná doba k tomu jít na Amazon je již za námi. S přívalem konkurence a spousty
tzv. šmejdů (laciných výrobků) Amazon nepřeje tomu, abychom rychleji uspěli. Ale to
není důvod zoufat. Ačkoli není Amazon tak jednoduchý, jak se v ČR tvrdí, tak uspět
lze. Potřebuješ k tomu kvalitní výrobek, který se bude odlišovat od konkurence,
spoustu odvahy a také kapitálu. Ačkoli si neznalec může z českých reklamních
kampaní myslet, že stačí k podnikání na Amazonu pár tisíc, pravda je, že za
minimální kapitál považujeme částku od 70 000 nahoru. Důležitým aspektem je
marketing. Správně vybraná klíčová slova, reklama, každodenní práce na marketingu
a neustálé opakování je to, co dokáže udělat z tvého produktu produkt úspěšný.
Realitou je, že v USA je opravdu tvrdá konkurence, ale jestliže se výrobek uchytí, pak
můžeš polevit a prodávat se bude samo na automat. A právě marketing a kvalitní
výrobek je to, co ti k tomu velmi pomohou.
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Jak by měl úspěšný výrobek vypadat?
Jak má vypadat výrobek, který bude úspěšný? Především je nutno říci, že úspěch
nelze zaručit. Nicméně existují pravidla, která je dobré dodržovat. Důležité je, že
musí být na první pohled patrná odlišnost a hodnota tohoto výrobku. Dobrým
příkladem může být vylepšení výrobku, který běžně používáš. Můžeš si také vybrat
zavedený český výrobek, který se u nás prodává a navázat s výrobcem spolupráci
ohledně prodeje i na Amazonu. Nebo můžeš vybrat bestseller z USA a nějakým
způsobem jej vylepšit. Možností je spousta a důležitou věcí je kreativita. V Americe je
mentalita taková, že blbinky a nové nápady se cení. Odlišnost je tedy klíčem #1 k
úspěchu. Na ní pak lze stavět marketing.
Mám nápad, ale nemám výrobce a dodavatele
Hledání výrobce je dnes velmi jednoduché. Chceš-li asijského výrobce, pak je
nejjednodušší volbou navštívit portál alibaba.com, kde nalezneš snad všechny
výrobce pěkně pohromadě. Můžeš je také filtrovat podle spolehlivosti, atd. Tento
portál doporučujeme z toho důvodu, že můžeš zboží nakupovat pod tzv. Alibaba
Trade Assurance. Jde o ochranu poskytnutou přímo Alibabou. Tato ochrana zaručuje,
že platba se k prodejci dostane až po tom, co ty sám potvrdíš, že jsi zboží přijal a
nemusíš se obávat, že se peníze ztratí na nějakém čínském účtu. Další tip, pokud
nechceš asijského dodavatele, je do Googlu napsat “klíčové slovo + wholesaler”
případně “klíčové slovo + supplier”. Ne vždy se poštěstí, ale v ideálním případě
můžeš naleznout dodavatele i z USA či z Kanady. Jaké jsou výhody? Takoví výrobci
povětšinou nabízí kvalitnější zboží a ocení to i zákazníci. Další výhodou je levnější
doprava. Co je však mínusem je menší ochota komunikovat s cizinci a dražší výrobní
náklady.
Kolik mě to bude stát?
Na kolik takové podnikání reálně vyjde? Máš-li vybraný produkt, bude potřeba jej
někde vyrobit. Většina výrobců poskytuje takové minimální množství, které odpovídá
ceně zhruba 70 000 Kč včetně dopravy. Je velmi reálné, že se dostaneš - pokud máš
obchodní talent, dobrou angličtinu a trpělivost - i na 50 či dokonce 35 tisíc korun.
Snaž se minimalizovat rizika. Tvou největší investicí jsou produkt a jeho doprava.
Nyní je potřeba web, logo, pár produktů na recenze, cca tedy 500 Kč za web, 1000
za logo, 2000 za reklamu. Další důležitou věcí jsou poplatky Amazonu - za
skladování, službu FBA, naskladnění. Počítej asi s třetinou ceny, za kterou produkt
prodáváš. Podrobnější vysvětlení najdeš zde.
Jak začít?
Samotný proces prodeje je velmi jednoduchý. Máš nějaký výrobek? Pak se podívej
na Amazonu, jaká na tebe čeká konkurence. U konkurence také zjistíš, v jakém
cenovém rozhraní se budeš s výrobkem pohybovat. Důležitou věcí také je u
konkurence údaj BSR, neboli Best Seller Rank, což je číslo od 1, které udává, na
kolikátém místě mezi produkty z dané kategorie se produkt nachází. Pokud je
produkt #1, jde o BestSeller, tedy nejprodávanější kousek. Obecně se doporučuje
takovým produktům nekonkurovat, obzvláště pokud jsi nováček. Doporučujeme najít
takový produkt, jehož konkurence se pohybuje od BSR 4000 níže.
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V zásadě platí, že největší konkurence je v kategoriích Home, Sports, Beauty. Pro
prodej v těchto kategoriích budeš potřebovat neúnavnou práci při marketingu, ale
pokud se produkt dostane do podvědomí, pak se dostáváš k něčemu, co se nazývá
pasivní příjem. Důležité také je předem si určit, co od Amazonu čekáš. Pokud ti stačí
jeden produkt, který za levno vyrobíš a draze prodáš, pak budeš spíše doufat v to, že
něco prodáš. Pokud se však zaměříš na dlouhodobější strategii budování značky,
pak nastane ten zlom, kdy budeš mít jistotu, že o prodeje nepřijdeš a příjem z
prodeje tě uživí. V rámci této dlouhodobé strategie také počítej s reinvesticemi do
inovací, nových produktů, reklamy, skladových zásob, apod.
Jak ochránit produkt před konkurencí na Amazonu?
V zásadě máš několik možností. Můžeš zařídit smlouvu přímo s dodavatelem,
pomocí které garantuje, že tvůj výrobek nebude vyrábět i pod jinou značkou. Další
možností je výrobek přímo patentovat. Tyto dvě možnosti jsou již opravdu dalším
stupněm, nad kterým je vhodné uvažovat až po otestování kvality výrobku. Do
začátku doporučujeme vytvořit si na Amazonu tzv. Brand Registry, což zajistí to, že
se ti do listingu nikdo nenabourá a budeš tak mít ochráněný vlastní listing.
Existují totiž prodejci, kteří se živí tak, že zalistují svůj výrobek pod nějaký jiný a
usnadní si tak přístup k zákazníkům, zároveň sníží cenu a zákazníci tak logicky
kupují od nich přímo z tvého listingu. Amazon je platforma pro všechny a pokud
někdo prodává stejný výrobek, není důvod zakládat nový listing, ale připojit se k tomu
stávajícímu. Proto je důležité mít zboží pod vlastní značkou a založit si Brand
Registry, což znamená, že je výrobek unikátní a nikdo jiný jej prodávat nebude, jen
ty. Další možností, jak svůj výrobek ochránit, je mít zavedenou značku. Pokud přijdeš
s novým inovativním výrobkem, tak pamatuj na to, že konkurence se bude snažit
tento výrobek okopírovat. Ale jaká je tvoje výhoda? Jsi první, kdo s tímto výrobkem
přišel. A pokud vybuduješ stabilní značku, nepřestaneš výrobek vylepšovat a ukážeš,
že jedině tvůj výrobek je ten pravý a jedinečný, tak budou zákazníci kupovat jedině
od tebe.
Na co si dát v začátku pozor
V začátku si rozhodně dej pozor na finance. Nepouštěj se za každou cenu do
Amazonu, pokud nemáš finanční polštář. Tento byznys je stejný jako všechny
ostatní. Má své výhody, jako je jednoduchost celého procesu, ale také nevýhody v
podobě velké konkurence. Hlavně vsaď na zdravý rozum a zeptej se prodejců, kteří
mají reálné zkušenosti s prodejem. Pokud ti bude někdo tvrdit, že tento byznys
zvládneš i bez angličtiny, tak není dobrým rádcem a evidentně nemá s tímto
byznysem zkušenosti.
Kde získat další kvalitní informace k Amazonu?
Pokud zrovna nechceš investovat do drahých kurzů, jako Megabyznys, můžeš využít
nespočet kvalitních YouTube videí. Jako kvalitní zdroje považujeme také blogy a
podcasty. Za nejpovedenější považujeme ty od Ryana Morana - Freedom Fast Lane
či The Amazing Seller od Scotta Voelkera.
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Affiliate marketing
Nejspíš se k tobě tento pojem dostal z více stran. Affiliate je online provizní systém
neboli partnerský marketing na podporu prodeje. Funguje tak, že umístíš na svůj
webu nebo do e-mailu unikátní odkaz většinou v podobě banneru, který
potencionálního zákazníka po kliknutí nasměruje na konkrétní produkt nebo službu.
Po zakoupení ti pak náleží odměna v rozmezí 15-50 % ze strany poskytovatele
produktu nebo služby, kterému jsi takto zprostředkoval obchod. Pokud umíš obsah
na svém webu dobře zacílit a změřit návštěvnost, snadno si spočítáš, jestli se ti
taková propagace vyplatí.
Podíváme se na to ještě jednou v praxi. Představ si, že se tuhle knihu rozhodneme
prodávat přes affiliate marketing a nabídneme za její prodej 20% odměnu. Ty se
registruješ do kampaně například přes AffilBox, rozhodneš se stát jedním z partnerů
a tím získáš své unikátní ID. Tvůj odkaz na můj web bude vypadat třeba takhle:
www.investree.cz/vydelavatonline/?a_box=XXXXXX. Napíšeš článek pro svůj blog na
referenci knihy a odkaz do něj umístíš. Někteří z tvých čtenářů odkaz rozkliknou
a koupí přes něj digitální knihu (konverze) a ty tím získáš provizi třeba 100 Kč za
každou potvrzenou objednávku.
Důležité je zmínit, že celý systém funguje na principu cookies, kde se ukládají
informace o webových stránkách a data o návštěvníkovi stránky jsou tak uložená na
delší dobu. Pokud jej tedy produkt na poprvé nezaujme a ke koupi se rozhodne až po
měsíci, i tak získáš provizi. Dobu uchování informace v cookie stanovuje obchodník,
obvykle to bývá 60-180 dní.
Jak s affiliate začít? Přečti si doporučení od pěti profesionálních affiliate marketérů
nebo seriál na affilblog.cz, kde se dozvíš praktické tipy krok po kroku.
K affiliate jsem se dostal díky Davidu Kiršovi, který propaguje e-mail marketing
a dělal jedny z největších info kampaní v Česku, šířených přes affiliate partnery. Sám
jsem mu zkoušel propagovat kurz Milionové imperium, a podařilo se mi získat jednu
konverzi. To byl začátek. Později jsme zkoušeli propagovat tradingové akce a
semináře jako Money expo, jen to nebyla žádná sláva, jelikož jsme efektivně
nenastavili reklamu na Facebooku a Adwords. Pak přišla nabídka zapojit se do
propagace kampaně na Amazon. Přidali jsme se, udělali landing page, jednoduchou
stránku, kam jsme přivedli návštěvníky a nabízeli vstup do kurzu zdarma za email.
Tím jsme posbírali tisíce emailů, které nám následně k prodejům kurzu pomohly.
Určitě se nepovažuji za affiliate odborníka, ale zde je seznam těch, které jsem
poznal, a patří mezi špičky u nás.
Jedna z největších affiliate sítí v ČR a SK je Affiliate club, kde nalezneš řadu kampaní
a také tam můžeš najít „affiláky“ pro tvé podnikání. Další seznam webů nalezneš v
affiliate katalogu. Tohle jsou kluci, jejichž zkušenostmi se můžeš inspirovat.
•
•
•

Ondřej Roba je nomád, kterého jsem potkal v Barceloně i Bali
Josef Kroupa nám přednášel na Cashflow klubu v Pardubicích
Mário Roženský měl přednášku v Brně na konferenci Symposium
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•

Peter Chodelka, se kterým jsem viděl rozhovor na serveru Mladý podnikatel
a pár týdnů na to jsme se potkali u stejného stolu na Bali v Dojo Coworkingu

Základy affiliate marketingu
Peter Chodelka ze Slovenska, který o affiliate napsal knihu Zarábajúci web a
pravidelně bloguje, nám také přispěl do digitální knihy krátkým úvodem, který ti
pomůže s affiliatem začít.
„Affiliate marketing, nebo také provizní prodej je podle mého názoru nejlepším
způsobem jak si na internetu vydělat peníze,“ říká. „Pomocí něho si dokážete
vybudovat vydělávající web, který může generovat pasivní příjmy každý měsíc. Sám
pomocí affiliate marketingu vydělávám už několik let a určitě s tím nehodlám jen tak
přestat.“
Příklad:
Peter provozuje s kamarádem projekt elektrickygril, což je web, kde zveřejňují
recenze elektrických grilů. Někdo přijde na web, přečte si referenci a překlikne se
pomocí unikátního odkazu do eshopu. Pokud grill nakoupí, dostanou z jeho nákupu
provizi.
Jak se zákazník na web dostane? Může přijít z vyhledávačů, když hledá recenze a
kvalitní obsah při výběru grilu, přes placenou reklamu nebo z odeslaného emailu.
Existuje hodně způsobů jak na svůj web získat návštěvnost a následně doporučit
kvalitní produkty.
O čem udělat web? Najdi svoji silnou stránku a zaměř se na ni!
Tržní nika je určitý segment trhu. Někdy je tento segment užší a někdy širší, vždy jde
o část trhu s určitou cílovou skupinou. Ve zkratce lze říct, že jde o hlavní téma webu.
Tržní nikou mohou být “domácí spotřebiče” ale i rychlovarná konvice. První nika je
široká a patří do ní hodně segmentů. Druhá nika je o dost užší a více specifická.
Snaž se vybrat co nejužší niku, tedy co nejspecifičtější produkt a stát se na něj
expertem.
Tím se odlišíš od konkurence a zaměříš se na malou cílovou skupinu návštěvníků.
Návštěvníci ti budou také víc důvěřovat, protože budou vidět, že se v tomto
segmentu skutečně orientuješ.
Příklad správně zvolené niky:
Jsem profesionální zahradník a na zahradě trávím každý den 2-3 hodiny. Kosím,
hrabu, starám se o stromečky. Rád bych proto udělal web, na kterém bych využil
moje znalosti. Mohl bych začít webem o zahradní technice - postřikovačích,
sekačkách, motorových pilách atd. Není to však dostatečně úzký segment na to,
abych byl považovaný za odborníka. Proto si raději vyberu co nejužší segment a v
tom se stanu největším odborníkem. Zvolím si teda motorové pily a udělám o nich
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celý web. Podle čeho si pilu vybrat, recenze pil, tipy na řezání. Budu se fotit na
zahrádce s pilou, natáčet různé videa, ukazovat techniky řezání atd.
Jak dostat na svůj web lidi?
Existuje spousta způsobů. Je to vlastně i celkem jednoduché, stačí web sdílet na
Facebooku mezi kamarády a hned tam máš několik desítek návštěv.
Na vašem webu nechceš však kamarády, ale lidi, které zajímá tvůj obsah. Zaměříme
se tedy na návštěvnost, která ti (eventuálně) přinese prvé zisky. Bude se jednat o lidi,
které budou bavit články na tvém webu a zajímat tvé nabídky. Proste tvá cílová
skupina.
Existuje spousta zdrojů návštěvnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návštěvnost ze sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter)
Neplacená (organická) návštěvnost z vyhledávačů
Návštěvnost z e-mailů
Placená návštěvnost z vyhledávačů (AdWords)
Návštěvnost z PPC systémů (například eTarget, Facebook Ads)
Přímá návštěvnost
Návštěvnost z obrázků a videí (YouTube)
Návštěvnost z bannerů
Návštěvnost z odkazů z cizích webů
Návštěvnost z mobilních aplikací
Návštěvnost z podcastů

Každý zdroj návštěvnosti ti přivede jiné lidi a v jiném nákupním stádiu. Peterovi
například přivedla lidi videa s recenzemi produktů na YouTube, kteří vygenerovali
konverze a vydělali mu peníze. Naopak, lidi z Instagramu se na jeho web sice
překlikli, ale nenakoupili. Nedá se úplně říct, který zdroj návštěvnosti ti bude nebo
nebude fungovat, každý projekt je jiný.
Doporučujeme začátečníkům zaměřit se na tyto 3 hlavní zdroje návštěv:
•
•
•

Přirozená návštěvnost z vyhledávačů, kterou získáš pomocí různých SEO
technik
Návštěvy z e-mailů, které získáš sbíráním e-mailových adres
Placená návštěvnost pomocí reklamy na Facebooku

Na závěr o affiliate marketingu
Vybrat si téma webu, vytvořit jej a následně zde lidem doporučovat produkty a
služby. Asi takto funguje affiliate marketing, pomocí kterého si můžeš vydělat. Kdyby
to bylo všechno tak jednoduché, jak to na prvý pohled vypadá, vydělávali bychom
všichni, že?
V affiliate marketingu je nejdůležitější vytrvat. Bude ti trvat měsíce, než si vybuduješ
důvěryhodný web a získáš tam cílenou návštěvnost. Když však vytrváš, dokážeš si
vybudovat pěkný příjem z internetu, který tě bude živit.
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Investice pro každého
Investice jsou opravdu pro každého, kdo chce, aby jeho peníze jednou pracovaly pro
něj. To jak si člověk namíchá svoje portfolio, vychází podle toho, jaké investice zvolí
a o kolik je ochotný přijít. Můžeš si vybrat, jestli ti víc vyhovuje být aktivní investor,
kdy si sám spravuješ kapitál na burze a vybíráš si sám jednotlivá aktiva a
samozřejmě si neseš sám svoje riziko, nebo jako pasivní investor, kde si vybereš
společnost, které svoje peníze svěříš a modlíš se, aby tu vydrželi tak dlouho, dokud
nevybereš svůj vklad.
Jak investovat s 50 tisíc korun a jak s 500 tisíci? Pokud by tě video s názory
ekonomů neoslovilo, zkus dát na svoji intuici. Ideální odpověď totiž neexistuje.
„Lidé jsou ochotni celý život investovat svůj čas do vydělávání
peněz, ale daleko méně už chtějí vydělané peníze investovat a
získávat více času pro sebe.”
Když jsme vybírali, co napsat na úvod investování, byl tip na knihu o hodnotovém
investování Akciové investice od Daniela Gladiše jasnou volbou. Zvláště se nám líbí
jedna pasáž, ze které dobře pochopíš, jak na to. Lehce se aplikuje na jakoukoliv
investici.
Baseballová analogie Warrena Buffetta:
Warren Buffett používá k pohybům trhu baseballovou analogii, na kterou jej přivedl
Ted Williams, který byl vynikajícím hráčem baseballu s více než dvacetiletou kariérou
v Boston Red Sox. Je označován jako jeden z nejlepších pálkařů historie, který měl
nejvyšší “batting average” neboli pálkařský průměr ze všech hráčů MLB, kteří dosáhli
alespoň 500 homerunů.
Svůj úspěch vysvětluje mimo jiné tím, že si vypracoval velmi metodický přístup ke
svým odpalům. Prostor, ve kterém k němu létaly míčky, si znázornil jako pomyslný
obdélník a ten si pak dále rozdělil na 77 menších zón ve velikosti baseballového
míčku. Ke každé zóně přiřadil úspěšnosti, kterou na ní při svých odpalech dosahoval.
Na těch nejlepších zónách ležících přibližně uprostřed obdélníku, dosahoval
vynikajících výsledků pálkařského průměru: .400. Čím více se vzdalovala zóna od
středu, tím nižší byl i jeho pálkařský průměr. Na okrajových zónách dosahoval
Williams pouze .230 – .300. Svůj úspěch přičítal jednoduché metodě. Nechával
proletět míčky, které na něho směřovaly v zónách, ve kterých dosahoval nízkého
pálkařského průměru a o odpal se snažil jen tehdy, když na něj letěl míček v jedné
z nejlepších zón.
Buffet říká, že se má stejně přistupovat i k investování. Trh ti opakovaně nadhazuje
míčky. Pokud letí v neatraktivní zóně, je nejlepší nesnažit se o odpal a nechat ho
prosvištět kolem. Výhodou investora oproti baseballistovi je, že může čekat na ten
správný nadhoz trhu, jak dlouho jen bude chtít. Nač se snažit o úspěch v situacích,
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které dávají jen malou naději na úspěch, když si můžeme počkat na okamžik, kdy
všechno hraje v náš prospěch? Za čekání nejsme nijak penalizováni. Investování je
potřeba vidět jako činnost, kdy nejsme nuceni stále něco dělat. Představ si, že stojíš
na pomyslné metě s pálkou v ruce a trh na tebe hází jeden míček za druhým.
E.ON za 14. Nechci. ČEZ za 600. Nechci. ČEZ za 550. Nechci. General Motors za
35. Nechci. Amazon za 350. V žádném případě. Air France za 8. Ani náhodou.
Petrobras za 16. Ne. PepsiCo za 81. Raději ne. IBM za 200. Ne. Humana za 40.
Ano! Prásk. Homerun!
„Opravdu velké peníze se nevydělávají nakupováním a prodáváním akcií,
vydělávají se čekáním.“

Proč bychom měli investovat?
S penězi se dají udělat jen dvě věci. Buď je použít na spotřebu, nebo je investovat.
Investování znamená zřeknutí se okamžité spotřeby, což má samozřejmě smysl jen
v případě, že to přinese možnost větší spotřeby v budoucnu.
„Kdyby byla nulová inflace nebo dokonce záporná, nebylo by třeba investovat.
Hodnota peněz by neklesala a stačilo by je mít schované v krabici pod postelí.“
Warren Buffett uvádí, že dolar ztratil za dobu jeho života více než 90 % své hodnoty.
Za posledních 18 let, tedy od roku 1997, byla kumulovaná inflace v České republice
přibližně 60 %. Roční míra inflace ve výši 3,5 % ti ukrojí za 5 let z hodnoty peněz asi
19 %, za 10 let asi 41%.
„Neinvestovat totiž znamená automaticky se smířit s jistotou postupné ztráty
hodnoty peněz. Neinvestovat je velká investiční chyba.“
Dbal jsem na to, abychom do digitální knihy vybrali jen takové investice, se kterými
máme zkušenosti a sami jsme do nich zainvestovali. Ty ostatní jsme nechali proletět
kolem, a že jich bylo. Moje rozložení portfolia se dost mění, ale dlouhodobě to jsou z
velké části vlastní projekty a podnikání, pak kryptoměny a fyzické kovy. Nejsem příliš
konzervativní investor. I když znám investory, kteří mají vše jen v kovech, nebo
kryptoměnách. Je to jen o míře, jak do oblasti vidíš a věříš jí.

Investorům je třeba koukat přes rameno
Nesleduj ekonomy, ekonomické novináře, komentátory, autory newsletterů,
samozvané guru, ale ani různé spekulanty, day tradery a podobně. Máme pro tebe
pár ucelených seznamů, která z tebe udělají Vlka z Wall Street.
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Inspirativní lidé:
•
•
•
•
•
•
•
•

Warren Buffet
Lou Simpson
Seth Klarman
David Einhorn
Thomas Gayner
Tom Russo
Jan Hájek
Howard Marks (zakladatel Oaktree Capital)

Webové stránky:
•
•
•

magicformulainvesting.com
gurufocus.com
spinoffprofiles.com

Další zdroje:
•
•
•
•
•
•

Outstanding Investor Digest
SumZero
SeekingAlpha
Value Investor Insight
The Value Investors Club
The Manual of Ideas

Investoři mají velmi často tendenci snažit se příliš počítat a málo přemýšlet. Dobrý
investor by měl nejdříve hodně číst, potom dlouze rozjímat a teprve poté investovat.
Pořadí těchto činností je klíčové. Číst, přemýšlet, investovat. Ne naopak. Warren
Buffet kdysi prohlásil, že stráví denně asi hodinu telefonováním, šest hodin čtením
a zbytek času přemýšlením. Průměrný pracovní den hodnotového investora by měl
být vyplněn ze 75 % čtením, z 24 % přemýšlením a 1 % zaberou samotné obchody.

Riziko investice
Každá investice s sebou nese nějaké riziko. To ale není nic zvláštního, protože
jakákoliv činnost vlastně určité riziko obnáší. To, co se někomu zdá již příliš riskantní,
může jinému stále připadat v pořádku. Standardní finanční modely se zaměřují na
“normální” nebo typické tržní chování, což například znamená relativně mírné pohyby
cen, a sice riskantní, ale přece jen řiditelný svět. Finanční turbulence jsou však
častou a přímo nedílnou součástí trhů.
„Objektivní definice rizika neexistuje, stejně tak neexistuje objektivní způsob,
jak riziko měřit.“
Za posledních 20 let nastalo mnoho krizí. Nečekané vysychání likvidity na trzích díky
překvapivému růstu sazeb v roce 1994, mexická měnová krize z roku 1994, asijská
krize v roce 1997, bankrot Ruska v roce 1998, kolaps technologické bubliny v roce
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2000, teroristický útok v roce 2001, krach amerického nemovitostního trhu v roce
2006, totální kolaps finančního systému v roce 2008, hrozící rozpad Eurozóny v roce
2011 a další. 2018 pak praskla další bublina na kryptoměnách.
Ať již děláš cokoliv, vždycky budeš čelit nějakému riziku, ve spoustě případů jej ani
neovlivníš. Určitě znáš pořekadlo: Risk je zisk, ale pamatuj si, že čím větší zisk
budeš od své investice očekávat, tím bude riziko větší.
Riziko je věc, kterou si nikdo neuvědomuje, dokud jej sám pořádně nezažije. Jako
národ dost dáme na důvěru, čísla na papíře, krásné výnosy, ale to, jak je to riskantní
a jak moc jsme situaci podcenili, si uvědomíme, až je pozdě. Sám jsem přišel díky
tomu o spoustu peněz, jak jsem již zmínil dříve. Takže, pokud ti někdo tvrdí, že má
bezrizikovou investici, tak mu popřej hodně štěstí. Jediné řešení je s rizikem vždy
počítat.

Jak vydělávat na burze?
Původ slova „burza“ pochází z latinského „bursa“, což znamená kožený měšec.
Burza je místo, kde se obchodují cenné papíry, a je dobré znát její zásadní milníky
pro dnešní společnost. Historie se totiž opakuje, což ukazuje i video Krach burzy v
roce 1929, kdy se den známý jako Černý pátek vryl do dějin. Jak peníze vznikly
a čím jsou podloženy, ukazuje krátký animovaný dokument, který hravě zvládnou
i děti.
Slovem trading se rozumí aktivní obchodování na finančních trzích. Úspěšní investoři
vědí, že trading je byznys. Byznys, který má svá pravidla, zásady, a který ti může
s dobrou strategií vydělat velmi zajímavé peníze. Pod pojmem zajímavé peníze si
může každý představit něco jiného. Pro někoho může být neuvěřitelné zhodnocení
třeba 20 % ročně. Co když si ale umíš představit i 100 % nebo 200 % ročně? Už se ti
to zdá zajímavé? Začátečníci i zkušení tradeři se shodují, že hlavním cílem je
svoboda, touha uspět a časová a finanční nezávislost.
K burze jsem se dostal díky škole, která mi umožnila vstupenku na Money Expo
v Praze, kde jsem potkal top české tradery Romana Dvořáka a Ludvíka Turka, zapojil
se do evropské soutěže pro studenty a začal s obchodováním. Prošel jsem si kurzem
Trasys a začal s tradery v jejich projektech úzce spolupracovat. Spustili jsme
i stránku trading je byznys, kde jsme zadarmo poskytli ebook, ze kterého jsme do
digitální knihy vytáhli některé informace, zájemci si mohou stáhnout původní verzi.
Know-how těch lidí mi otevřelo oči, zrušil jsem si důchodové připojištění a stavební
spoření a zaměřil se spíše na podílové fondy. Naučil jsem se, jak si sám spravovat
portfolio a zjistil, jak jsou trhy a instituce manipulovány. Byl to šok, protože takové
informace se moc nešíří.
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Výhody tradingu
Mnoho lidí hledá, kde a jak nejlépe zhodnotit své našetřené peníze. Zároveň chce
každý z nás mít své finance pod kontrolou. Právě trading může být možností, jak
toho dosáhnout. Trading je záležitost, kterou máš ve svých rukou a neseš
zodpovědnost za případné riziko nebo výnosnost. Trading je hra čísel
a pravděpodobností, ty rozhoduješ, jaké akcie si koupíš a kdy si je koupíš. Máš
možnost tedy získat vysokou výnosnost i při nízké investici, ale zase zde může být
větší riziko než u jiných forem investování. Vše můžeš řídit online odkudkoliv, kde
máš přístup k internetu.
Jako i u jiných forem investování i zde platí, že tvé první investice půjdou do tvého
vzdělání. Trading je o celoživotním vzdělávání a poznávání sebe samého. Je potřeba
na sobě neustále pracovat. Stejně jak se vyvíjí trhy, musíme i my být schopni se
těmto situacím přizpůsobovat a profitovat na nich. Jak na ziskový trading a co
používají tradeři k odhadu trhu uvidíš v přednášce od zkušeného tradera Ludvíka
Turka.
Jak začít?
Ideální je mít pro začátek někoho, komu se můžeš dívat přes rameno a učit se od
někoho, kdo se úspěšně na burze pohybuje. Pokud tuto možnost nemáš, tak určitě
zajdi na odborné semináře. Hodně informací získáš od zkušených traderů jako
Rostislav Navrátil na opce, akcie, nebo Ludvík Turek a Roman Dvořák z
Czechwealth. Oba dva dávají hodně cenné informace a tipy bezplatně na svých
facebookových stránkách, které doporučujeme sledovat. Případně můžeš využít
jejich službu Forex expert.
Oproti jiným investicím máš zde výhodu, že si můžeš na začátek zkoušet investovat
do akcií nebo komodit nanečisto přes demo účet třeba na XTB. Poté můžeš začít
investovat s nízkými částkami.
Jaká je tedy ideální cesta pro začátek na burze? Nespěchej. Doporučujeme
neinvestovat a neobchodovat bez řádného vyzkoušení a testování všech informací.
Je třeba stanovit si svůj systém a přistupovat k tradingu jako byznysu, jinak spadneš
do gamblingu.
Většina obchodníků začíná obchodovat na Forexu, který je nejoblíbenějším
finančním trhem, na kterém lze obchodovat 24h denně, 5 dní v týdnu. Ovšem, není
ideální pro začátky, i většina ziskových traderů, které známe, se drží mimo něj
a obchodují akcie, opce, ETF nebo futures.
Jaké jsou v daném období nejlepší a nejhorší akcie, komodity, podílové fondy
a další? Zjistit to můžeš na webu kurzy.cz. Chceš vědět, jak přemýšlí o daném titulu
a trhu ostatní investoři? Mrkni na Stocktwits, která je i výbornou sociální sítí pro
tradery a obchodníci v našem okolí ji často využívají.
Víš, jak investuje Buffett, Soros a další velcí hráči? Sleduj Guru focus, kde máš
pozice velkých investorů a vývoj jejich portfolia na čtvrtletní bázi. Zajímavý nástroj
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k výběru akcií a jejich porovnání vůči ostatním titulům v daném segmentu je
jednoznačně Stockflare.
„Kdyby podmínkou toho, abych se stal výborným investorem, byla znalost
počtů a algebry, musel bych se vrátit zpátky k doručování novin.“
-Warren Buffett Kdo to je broker?
Broker je v tradingu velmi důležitým obchodním partnerem. Zpracovává tvoje příkazy
a následně je odesílá na trh. Broker ti tedy zprostředkuje nákup či prodej daného
aktiva. Proto je ve tvém zájmu, aby jeho práce pro tebe byla co nejvýhodnější.
Pojištění by mělo být samozřejmostí. Když budeš potřebovat pomoc nebo radu,
servis brokera by ti měl být vždy po ruce. Výběr brokera je potřeba pečlivě zvážit. Při
jeho výběru už musíš znát, jaký je tvůj obchodní styl.
Pokud si otevřeš reálný účet, tak s Interactive brokers chybu neuděláš. Je hodnocen
mezi nejlepšími brokery v poměru služeb cena a kvalita. Alternativou je český Lynx,
který přeprodává obchodní příkazy Interactive brokers, zaplatíš sice více na
poplatcích, ale je to broker s CZ podporou.
Výběr platformy
Každý broker má svoji oblíbenou platformu. Mezi nejrozšířenější patří Metatrader,
intuitivní a přehledný nástroj, na který si rychle zvykneš. Další používané jsou
například Trade Station a Ninjatrader. Ovládání bývá velmi podobné, jakmile se tedy
naučíš na jedné platformě, nebudeš mít problém přejít na jinou.
Znalost grafů je nutnost
Nejobvyklejší znázornění vývoje ceny je ve formě grafu. Orientace na něm je jednou
ze základních dovedností, které si musíš osvojit. Graf ukazuje, kde byla cena
v minulosti a kde je v současnosti. Na základě technické analýzy je možné
předpovídat, jak by se mohla cena pohybovat do budoucna. Pro vizualizaci
aktuálních dat ze světa finančních a akciových trhů používáme Finviz, kde najdeš
vše od S&P 500 indexu, který měří vývoj 500 největších akciových společností, až
po cenu Bitcoinu BTC. Pro sledování makro zpráv a dění na trhu se podívej na
forexfactory.
„Měj strach, když jsou ostatní nenasytní, a buď nenasytný
když se ostatní bojí.“
- Warren Buffett Desatero přikázání tradingu:
1. Tvůj obchodní systém musí vydělávat díky větší pravděpodobnosti
zisku než ztráty.
2. Plánuj si své obchody.
3. Neriskuj příliš.
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4. Mysli na body místo peněz.
5. Oprosti se od emocí.
6. Jen ty zodpovídáš za své úspěchy a neúspěchy.
7. Soustřeď se na své myšlení a vyjadřování.
8. Neobchoduj maximum času. Klidné pracovní tempo přinese
lepší výsledky.
9. Trading je hlavně o svobodě. Užívej si života každý den.
10. Veď si tvůj obchodní deník.

Základ jsou akcie
Akcie je podíl v nějaké společnosti, a s tímto podílem se dá obchodovat jako
s jakýmkoliv jiným produktem. Akcie se pohybují podle toho, jak je lidé kupují nebo
prodávají, tedy podle nabídky a poptávky. Burza je tvrdý byznys. Informace, které se
objeví na veřejnosti jako žhavá novinka, už velcí hráči dávno vědí a podle toho také
zahýbají s trhem předtím, než se informace objeví. Proto větší část na burze ztrácí
a jen ti nejlepší získávají.
7 rad, jak investovat do akcií:
1. Zaměř se na následujících deset let, a ne jen na příští čtvrtletí.
2. Kolísavost cen není totéž, co riziko.
3. Kolísavost cen je dobrá.
4. Koncentrace má své výhody, přílišná diverzifikace se může vymstít.
5. Kvalita konkrétní akcie je důležitější než trend trhu.
6. Zvýšená obchodní aktivita neznamená vyšší výnosy.
7. Zaměř se na hodnotu, a nikoli na cenu.
Dividendové akcie
Moderní způsob výdělku má mnoho rozdílných podob a nahrává těm, kteří mají
zájem se svým životem něco dělat. Jedna z cest vede přes dividendové akcie. Už tě
někdy napadla myšlenka, jak by to bylo krásné pozorovat nebe se založenýma
rukama za hlavou a vědět, že se ti někde zhodnocují finanční prostředky? Žádná
manuální činnost, pot a nervy.
„Cena akcie je součtem všech budoucích vyplacených dividend.“
- Daniel Gladiš Dividendy přinášejí svým majitelům pravidelný výnos, tedy za předpokladu, že
obchodují se správně zvolenou společností. Označují výnos vyplácený akciovkou
v rozhodný den do rukou akcionáře. Tento den se určuje na valné hromadě
a přichází jednou do roka.
Dividendové akcie jsou často považovány za relativně bezpečná aktiva, což obzvlášť
platí u tradičních společností, které jsou takřka monopoly ve svých odvětvích a na
burze se jejich tituly obchodují dlouhou dobu. Společností obchodovaných na burze
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a vyplácejících dividendy je ale velká spousta a byla by škoda omezit se jen na top
společnosti s takřka jistým postavením na trhu. Sice poskytují relativní jistotu, na
druhou stranu ale nemůžeš čekat mimořádné zisky.
Jak analyzovat dividendové akcie a příležitosti na burze zjistíš v přednášce od
Tomáše Michálka, který působil řadu let na Londýnské burze a nyní se mimo
investování na burze věnuje také individuálním konzultacím.
Vložit své peníze do akcií není vůbec těžké, mnohem náročnější je ale správné
načasování. Nakoupit akcie známých společností dokáže opravdu každý, ovšem
hlavní kouzlo spočívá v ceně nákupu. Nikdy nekupuj předražené dividendové akcie,
které pak neprodáš jinak, než se ztrátou. Největší výdělky se totiž ukrývají v akciích
s nižší cenou a potencionální předpovědí budoucí prosperity.
"Pokud máte problém představit si 20 % ztrátu, neinvestujte do akcií."
- Jack Bogle S čím začít?
Důležité je vědět hodnotu Dividend Yield, u které platí, že čím je vyšší, tím lépe.
Ovšem ani nízká hodnota nemusí být špatná, pokud je firma ve špatné situaci, ale i
tak má snahu vyplácet minimální dividendu.
Dívat se na historii
Díky Finviz můžeš zjistit informace o dividendové historii firem, a to zdarma.
Je logické, že čím delší je historie vyplácení, tím lépe. Nejlepší situací je, pokud
dividendy v historii mírně rostly spolu se zisky společnosti. Avšak záruku, že tomu tak
bude i v budoucnu, ti nikdo nedá.
Výplatní poměr
Jedná se o částku, která se rozděluje akcionářům. Těžko se určuje ideální hodnota,
ale dá se říci, že čím je větší, tím lépe, a to hlavně z dlouhodobého hlediska. Pokud
se totiž během jednoho roku hodnota výrazně zvýší, je to pravděpodobně způsobeno
nějakou změnou ve společnosti, a tudíž je vhodné si k tomu najít další informace.
Podívej se na příběh profesionálního obchodníka a zkušeného italského tradera
Davida Biocchiho, který před mnoha lety prodal svůj hotel na slunném pobřeží Itálie
a začal se živit jako trader. Otevřeně ti poví o tom, jaké zdary a nezdary ho na cestě
k úspěchu provázely a jak se mu podařilo vybočit z cesty neúspěchu, která potká
drtivou většinu traderů.
Dividendy jsou krásná věc, na české burze určitě ČEZ stojí za zmínku. Jinak spíš
koukám ven. Od doby co jsem kupoval NWR za 23 Kč a na 11 Kč prodával, než šlo
až na nulu, tak lokální trh moc nesleduji.
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Co jsou to opce?
Opce je kontrakt mezi prodávajícím a kupujícím na určité podkladové aktivum
(akcie), který kupujícímu dává právo jej od prodávajícího prodat nebo koupit za
předem sjednanou cenu, a to až do data vypršení kontraktu.
Představ si, že chceš prodat byt, například za 1 000 000 Kč. Ozve se ti kupec, že by
chtěl byt koupit, ale peníze bude mít až za měsíc. Dohodnete se, že za poplatek
15 000 Kč (prémie) mu byt po dobu 1 měsíce podržíš a nikomu jinému neprodáš.
Kupující může kdykoliv v průběhu 1 měsíce byt koupit za předem sjednanou cenu
1 000 000 Kč, pokud ale práva nevyužije, prodávající inkasuje poplatek 15 000 Kč
a může byt prodat někomu jinému.
Opce se na začátek můžou zdát jako složitější téma, ale jakmile pochopíš základní
logiku, zbytek ti už dojde.
Jak je to výdělečné?
Opce jsou nástroj, který může generovat stabilní zisky s minimem investovaného
času. Zhodnocení za rok lze očekávat v rozmezí 15-30 %. Je třeba si uvědomit, že ti
nejlepší investoři jako Warren Buffett nebo George Soros dosahují zhodnocení asi
20-30 % za rok.
„Veřejnost nejvíce nakupuje na vrcholu trhu, nejméně na dně.“
- Bob Farrell Dej si pozor, protože média píšící o forex tradingu masírují začátečníky nereálným
očekáváním zhodnocení jejich investic jako například 30 % za měsíc. Ano, je to
možné, ale dlouhodobě neudržitelné a vysoce rizikové.
Jak začít
Nejlepší je najít si nějakého skvělého lektora, který tě zasvětí a vysvětlí ti,
jak dosahovat zisku. Petr Sanetrník říká: „Já jsem měl obrovské štěstí - potkal jsem
díky Investree skvělého mentora, který mě provedl opční problematikou od A do Z.
Díky němu jsem dnes ziskový opční obchodník.“
Tím lektorem je Rostislav Navrátil, který je na burze přes 20 let. Přednášel na
druhém ročníku Cashflow Summitu na téma Moje osobní burzovní penzijní reforma.
Na úplný začátek doporučujeme knihu od Benjamina Gragama - Inteligentní investor.
Principy a pravdy, o kterých v knize mluví, jsou nadčasové a na burze budou vždy
platit.
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Dluhopisy
Dluhopis je cenný papír nějakého emitenta, s nímž je spojeno právo na splacení
dlužné částky a případně vyplácení určitého výnosu, a to nejčastěji ročně, ale
i měsíčně. Dluhopisy většinou emituje stát, místní zpráva nebo obchodní společnosti,
a zavazují se daný dluhopis za určený čas odkoupit zpět za jeho nominální hodnou.
Jednoduše řečeno je to dluh formalizovaný na papíru. Dluhopis lze snadno prodat a
koupit.
V dnešní době finančních nejistot hledá stále více investorů způsob, jak bezpečně
uložit a zároveň dobře zhodnotit své finance. Nákup dluhopisů může být jedním
z takových způsobů. Proč je výhodné investovat právě do nich, kde dluhopisy koupit
a na co si dát pozor? Podívej se na názor hlavního analytika společnosti X Trade
Brokers Jaroslava Brychty v přednášce Víte, do čeho investujete?, který se zaměřuje
na hrozby na trhu a stavy v různých ekonomikách světa.
Formy výnosu z dluhopisu
•
•

Diskontní - investor nakupuje se slevou oproti pevně stanovené ceně
dluhopisu. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je zisk.
Kuponová forma – nejběžnější forma, kdy investor dostává čtvrtletně nebo
ročně kuponovou platbu neboli úrok.

Komoditní obchodování
Tento typ burzovního obchodování je jedním z nejlákavějších, protože je dostupný
doslova každému, a každý má v něm rovné šance uspět. Zde se nejedná
o obchodování s podíly ve firmách, ale se surovinami kolem nás, jako jsou například
ropa, pšenice, káva nebo klidně i zlato a diamanty. I zde však platí, že na čem se dá
rychle vydělat, na tom se dá také rychle ztratit.
Hlavní roli samozřejmě stále hrají informace a je nezbytné mít značný přehled v tom,
co ovlivňuje cenu dané komodity. Také musíš znát technickou analýzu a možnosti
využití dalších pokročilých nástrojů. Co na burze ekonoma R. Dvořáka zajímá a jak
se v obchodovánípohybují velcí hráči, zjistíš v přednášce.
„Investování bez analýzy je jako hrát poker a nedívat se do karet.“
- Peter Lynch -
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Alternativní investice
Pojem alternativní se dnes stává spíše něčím běžným, a přestože se většina
investičních poradců drží stále zavedených a dostupných investic a pojištění, my se
podíváme na ty, které nejsou v očích veřejnosti tolik vidět. O to je důležitější o nich
něco vědět. Když už o něčem mluví i Borhyová v televizi, že je to dobrá investice na
koupi, už je to pozdě.
Dva roky jsem se věnoval finančnímu zprostředkování produktů na našem trhu
a z pozice vedoucího obchodní sítě jsem nahlídl pod pokličku toho, jak finanční trh
funguje. I když mají nezávislé poradenské firmy v nabídkách všechny banky
a pojišťovny, reálně stejně sjednávají jen pár, kterým rozumí, něco jim z nich kape
a přináší nejvíc výhod pro klienty. Bohužel, většina poradců jsou jen prodejci
produktů a daleko více umí prodejní taktiky, než by rozuměli tomu, jak podílový fond
funguje.
Když jsem pochopil, jak fungují fondy a různá připojištění, musel jsem vše zrušit,
protože až na správně nastavenou úrazovku to byl spíš byznys pro všechny a ne jen
pro klienta samotného. Ovšem, slyší na to většina ovčanů, ale my nechceme dělat
to, co dělá většina, proto se pojďme podívat na alternativa, o která se nám tu
spoluautoři podělili, a s kterými mám sám zkušenost.

Kryptoměny aneb měna budoucnosti
Lidská civilizace se stále vyvíjí a s ní i prostředek směny. Od vynálezu prvního
platidla uplynulo bezmála 3000 let a v dnešní digitální době na sebe nenechala
dlouho čekat měna virtuální. Jako první vznikl Bitcoin, což je internetová P2P
platební síť, která je plně decentralizovaná, tudíž ji nikdo, ani vláda, nemůže
ovlivňovat, ničit, zabavovat a podobně.
Bitcoin je deflační měna a její množství je konečné a předem známo. Celkem bude
vytěženo asi 21 milionů BTC a jeho uvolňování do oběhu je definováno pouze
matematickými zákony. Platby v síti probíhají za minimální nebo žádné náklady.
Pokud se chceš podívat, kde všude na světě lze pomocí Bitcoinů platit, tak se mrkni
na Coinmap.
Krátce po vzniku Bitcoinu se začaly objevovat další měny. Dnes už existuje více než
600 různých projektů a stále přibývají nové. Většina z nich jsou však pouze kopie bez
přidané hodnoty. Opravdu unikátních a významných je pouze pár desítek z nich.
Jejich přehled najdeš na Coin market cap.
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Bitcoin a jeho princip fungování
Na počátku byl bitcoin vnímán jako nestabilní internetová měna bez institucí bank
a státu. Nyní se pozornost obrací k technologii, která bitcoin umožňuje, a dochází
k nalézání nových aplikací s obrovským potenciálem. Aktuálně druhá největší
kryptoměna s velkým potenciálem je Ethereum.
Proč se o kryptoměny zajímají jak inovativní technologické firmy, tak i velké finanční
instituce? Jaké příležitosti je možné v tomto odvětví do budoucna očekávat? Více o
bitcoinech, blockchainu a kryptoaktivech najdeš na webu Investree.
„Používání Bitcoinu znamená pro velké banky to, co používání
e-mailu pro poštovní služby.“
- Mike Caldwell Jan Lavrinčík říká: „V současné době mě nejvíce zajímají tyto tři kryptoměny; Bitcoin,
Litecoin a Dogecoin. Zkoušel jsem těžbu, která se už dnes moc finančně nevyplatí,
ale pokud si to člověk dobře podchytí, je zajímavé je sbírat přes takzvané faucets.
Odměny jsou různé a vše je závislé na disciplíně, strategii a time managementu.“
Šikovný sběrač může za týden nasbírat klidně i 3 000 000 satoshi, což je nejmenší
jednotka bitcoinové měny. Řekneš si, že je to možná málo, ale zde nastává klíčový
okamžik, kdy si takto nasbírané prostředky převedeš na virtuální účty společností,
jež se zabývají směnou virtuálních měn. Zde můžeš s ostatními měnit více než
100 kryptoměn. Jejich výhodou oproti klasickému forexu je vysoká volatilita,
díky které mohou být výdělky velmi zajímavé již v krátkém časovém horizontu.
Hlavni výhody kryptoměn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decentralizace
Transparentnost
Omezené množství - velká část kryptoměn má předem známé množství.
Principálně by tedy měly sloužit jako uchovatel hodnoty (digitální zlato).
Vysoká bezpečnost - při použití hardwarové peněženky
Globální peníze - ačkoliv je toto odvětví velmi mladé, tak najdeš v podstatě
v každém větším městě hned několik bitcoinmatů.
Žádné bankovní prázdniny - systém běží nepřetržitě, přijímat a odesílat
transakce je možné kdykoliv.
Nízké poplatky
Rychlé transakce
Anonymita
Nezávislost na státu - v případě války nebo politické nestability čelí státní
peníze obvykle velkým problémům, pro kryptoměny tato pravidla neplatí.

Potenciál
Kryptomněny jsou jako digitální zlato a je velmi obtížně předvídat jejich možné
zhodnocení. Celý trh kryptoměn má dnes kapitalizaci přes 120 miliard dolarů, v
porovnání s fiat penězi nebo zlatem je tedy zatím zanedbatelný.
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Na druhou stranu v poslední době rychle roste počet investorů, kteří zařazují
kryptoměny do svých portfolií jako pojistku proti pádu finanční systému či politické
nestabilitě. Přes 2 miliardy lidí nemá přístup k bankovním službám (rozvojové země),
ale zároveň mají přístup k internetu a používají smartphony. To z nich dělá ideální
uživatele kryptoměn.
Mnohem více, než jen měna
Kryptoměny jsou pouze špičkou ledovce. Díky nim vzniká celá řada internetových
aplikací, které nelze žádným způsobem cenzurovat. Například decentralizované
cloudové uložiště, prediction markety nebo nechvalně proslulé dark markety.
Svět kryptoměn mě uchvátil, věřím v jeho budoucnost a alespoň okrajově se o něj
zajímám, protože jednou nejspíš nebude světová měna dolar, ale právě ta digitální.
Líbí se mi koncept pražské kavárny Paralelní Polis, kolem které se tvoří zajímavá
komunita. Sám jsem se nejvíce dozvěděl od odborníků, kteří nám poskytli i materiál
na veškeré naše odkazy. Martin Šíp a Karel Fillner na toto téma často přednáší a
kamarád Jan Jaroš problematice kryptoměn dost rozumí. Můžeš se přidat do naší
skupiny Crypto.
“Sledujte vizi, ne peníze. Ty nakonec začnou sledovat vás.“
- Tony Hsieh Jak začít s bitcoiny?
Pro vlastnění bitcoinů potřebuješ jedinou věc a tou je bitcoinová peněženka, která ti
je umožní přijímat i odesílat. Pro začátek a menší částky je ideální Blockchain.
Nejbezpečnější a nejlepší způsob pro vyšší částky je použití hardwarové peněženky
Trezor a Ledger, kde nezáleží, jestli je uživatelův počítač zavirovaný nebo privátní,
klíče jsou uloženy mimo internet.
Jak nakoupit/prodat kryptoměnu
Nejjednodušší je otevřít si účet na nějaké prověřené směnárně:
•
•
•
•

Coinmate
Coinbase
Kraken
Bitfinex

Pro nákup, prodej a obchodování s bitcoiny můžeš použít web Bitstamp. V případě,
že chceš nakupovat i menší a začínající projekty, doporučujeme směnárnu kyptoměn
Poloniex. Směnárny používej pouze ke směně, a ne jako peněženku!
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Sdílená ekonomika
Anglický pojem sharing economy je často označován jako produkt internetové doby.
Jedná se o model podnikání, který je postavený na pronájmu, výměnách anebo i
sdílení majetku. Představ si, že se dnes nemusíš zatěžovat žádným vlastnictvím a
můžeš jen užívat a sdílet majetek s ostatními, a to téměř všechno od žehličky přes
lyže na hory až po celý dům. Myšlenka P2P, neboli people to people zažívá bum a je
dobré vědět, jak se do tohoto systému zapojit.
O možnosti ubytování u místních hostitelů přes Aribnb nebo Homeexhange už řeč
byla, ale co takhle zapůjčení si domácích spotřebičů od vysavače až po ledničku za
pár korun, díky službě Zařizuju?
Auto je dnes běžný prostředek k dopravě. Je možné sdílet jízdu s někým dalším,
třeba přes Blablacar, nebo auto pronajmout, když jej zrovna nevyužíváš. Nejvíce
rozšířené služby jsou Turo, RentBy, AJO.cz, Auto na půl a CAR4WAY. Stejně tak je
dnes velmi dostupnou alternativou operativní leasing. Dále můžeš díky službě
Parkdom dokonce i sdílet svoje parkovací místo, třeba garáž, kterou zrovna
nevyužíváš.
Jsem velký fanda sdílené ekonomiky. Když si člověk uvědomí, že tu po světě bude
chodit pár let a do hrobu si vezme jen půjčený oblek, tak proč chtít vlastnit tolik věcí
a celý život je spravovat a koukat jak nám chátrají pod rukama. Je fajn si půjčit nové
auto za pár tisíc měsíčně, nebo dům a po pár měsících ho vyměnit a nemít s tím
žádné starosti. Kromě investičních nemovitostí, o kterých bude ještě řeč, ale i tak
jsem prodal byt a snažím se žít jen se svým batohem. Mám více svobody a více
prostředků na investice. Užívat si nových věcí za dostupné ceny je ve většině
případů i ekonomicky výhodnější.
„Čím méně závazků a majetku člověk vlastí, tím je svobodnějším a šťastnějším
člověkem.“

P2P půjčky
Zatímco před pěti lety nebylo o P2P půjčkách (pozor, v tomto případě zkratka
znamená peer-to-peer, tedy klient-klient) v podstatě slyšet, v dnešní době již po
celém světě existuje řada P2P platforem a jejich obliba mezi lidmi a firmami neustále
roste. Mezi investory do těchto úvěrů najdeme kromě jednotlivců i významné
instituce. Příkladem je investice banky AEGON do německé P2P platformy
Auxmoney ve výši 150 milionů EUR.
P2P platformy představují alternativu k tradičním způsobům financování. Umožňují
jednotlivcům nebo firmám půjčit si přes internet přímo od investorů, bez nutnosti
využívat banky či nebankovní instituce jako zprostředkovatele. Půjčují si tak buď
rovnou celou částku, nebo více menších částek od většího počtu věřitelů, což je
obvyklejší případ. Do roku 2025 se odhaduje, že objem P2P půjček naroste na 1 000
miliard dolarů ročně, tedy asi 15krát více než dnes.
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Výhody P2P financování jsou zřejmé na první pohled. Na rozdíl od bank jsou tyto
platformy levnější a transparentnější. Zisk plyne jejich provozovatelům z poplatků za
správu a administraci jednotlivých úvěrů.
V porovnání s bankami jsou jejich provozní náklady mnohem nižší. Díky tomu mohou
nabídnout příjemcům půjčky nižší úrok, než by dostali v bance a investorům zase
atraktivnější výnosy (podle Lending Clubu v průměru 5 – 9 %). Investoři si mohou
vybrat z platforem, operujících jak se spotřebitelskými, tak podnikatelskými úvěry
a mohou si vybírat i podle doby splatnosti, která se pohybuje obvykle v rozmezí
30 dní až 5 let.
Jsou P2P půjčky bezpečné?
Kromě řady výhod přinášejí P2P úvěry také nevýhody. Investice nejsou garantovány
ani pojištěny a jako u každé peněžité půjčky hrozí, že příjemce půjčky nebude svůj
závazek řádně a včas splácet. Pro zajištění stabilního výnosu s minimálním rizikem
je proto důležitá diverzifikace investice mezi velký počet různých typů půjček,
s různou délkou splatnosti a rizikovosti.
Statistiky od nejznámějších poskytovatelů P2P půjček ale ukazují, že naprostá
většina příjemců půjček svým závazkům dostála v plné výši a včas. Důvodem jsou
kritéria, která musí příjemce splnit, aby mu byla půjčka poskytnuta. Mnoho
zprostředkovatelů rovněž každému příjemci půjčky přidělí úvěrové hodnocení, které
ukazuje, jak důvěryhodný příjemce z hlediska splácení půjček je. Některé velké P2P
platformy mají také rezervní fondy, které slouží k pokrytí ztrát z nesplacených půjček.
Kde je možno půjčovat?
V České republice v současné době působí několik P2P platforem. Na spotřebitelské
půjčky máme zkušenost a můžeme doporučit Zonky, zaštítěné Home Creditem, na
firemní půjčky platforma SymCredit. Tu založil americký finančník Michael
Sonenshine se svou finanční a investiční skupinou Symfonie Group, která jako jediná
v České republice nabízí přes svůj P2P fond možnost investování do P2P půjček v
zahraničních platformách Lending Club, Prosper a Funding Circle, které jsou
standardně mezinárodním investorům uzavřeny.
V Evropě můžeš najít hned několik P2P platforem, které jsou otevřeny investicím od
investorů z celé Evropské unie. Některé se tak však jen tváří, neboť si stejně musíš
založit bankovní účet v dané zemi, kde P2P platforma působí. Ty, které jsou
absolutně otevřené mezinárodním investorům, jsou pobaltské platformy Finbee,
Bondora, Mintos nebo Twino.
P2P pojišťovna
V Česku vznikla První Klubová pojišťovna, která představuje návrat ke kořenům
pojišťovnictví. Lidé, kteří se znali a důvěřovali si, vložili peníze do společné pokladny.
Právě k tomuto principu se První Klubová hlásí. Stojí za ní investor Karel Janeček,
kterého určitě znáš.
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MLM - byznys 21. století?
Multi-level marketing má své kořeny v roce 1959, kdy Rich DeVos založil Amway,
dnes již největší MLM společnost na světě. V roce 1994 vstoupila i na český trh
a částečně díky Romanu Hassmanovi ukotvil prezident Václav Havel systém MLM v
zákoně.
V roce 2011 jsem se do Amway registroval i já a byla to moje první zkušenost s MLM.
I když již nejsem aktivní, licenci jsem měl 5 let. Jejich systém mi dost pomohl, začal
jsem se vzdělávat a poznal řadu skvělých lídrů jako třeba Honzu Císaře s jeho
manželkou nebo Adama Chrousta, který napsal i biografii o Miloslavu Stinglovi.
Od té doby vzniklo tisíce systémů ve všech oborech. Slušně si u nás kromě Amway
vede Partners, Mary Kay, Golden Gate, Remax a další. Ve všech společnostech
známe skvělé lídry, kteří ti pomůžou, pokud s nimi budeš chtít propojit. Za krále MLM
je u nás považován Jaroslav Pilný, jehož přednáška ti prozradí víc.
Dva roky jsem byl také aktivní v ZFP, což pro mě byla dobrá škola financí, obchodu a
osobního rozvoje, ale tenkrát mi došly i nevýhody tohoto systému. Musíš se ho totiž
držet a splňovat jeho podmínky, sbírat body, a ne každá situace se ti může líbit. Proto
jsem se vydal vlastní cestou.
MLM je o prodeji a dnes se hodně využívá ve spojení s provizní sítí affiliate.
Nepotřebuješ miliony obchodních zástupců a prodejců, stačí ti jeden online odkaz
cílený přímo na zákazníka. Navíc, když máš skvělý produkt, nepotřebuješ marketing,
lidé jej budou sdílet sami. I z toho důvodu je dobré vybrat společnost s výborným
produktem na trhu.
Existuje jen pár možností, jak může MLM podnikání dopadnout. Buď ti tvá síť funguje
a pokračuješ na vyšší pozici nebo se osamostatníš, v třetím případě s tím sekneš.
Tento systém je ale každopádně byznys modelem 21. století. Začínáš s minimálními
náklady a za půlroku si můžeš přijít na zajímavé peníze. Je to o tom, co tě baví a co
ti vyhovuje. Bohužel, mnoho lidí v tom vidí jen peníze a tlačí moc na pilu.
Letadlo Charlese Ponziho
Charles Ponzi byl italský obchodník, který v americkém Bostonu desítkám tisíc lidí
nasliboval pohádkový úrok z jejich investic, a vybral tak miliony dolarů.
Ve skutečnosti ale jejich peníze dál neinvestoval, jen je převáděl od nových klientů ke
starým. Podobný trik se od té doby nazývá Ponziho schéma, možná jej znáš pod
pojmem letadlo nebo pyramida. Existuje více MLM společností, se kterými své jméno
raději spojovat nechceš. Zvláště mladí dnes chtějí všechno hned a nejlépe se
zhodnocením desítek procent měsíčně. Takových nabídek je plný internet, ale kolik
z nich je reálných? Kam jsme to dopracovali, když už vkládáme své těžce vydělané
peníze do černých děr?
Drtivá většina velice výnosných projektů v rozmezí 10-60 % zhodnocení měsíčně je
původem z Ruska nebo Ukrajiny, i když se kamuflují i za jiné země. Dle statistik
a zkušeností je 99 % ruských projektů jasné letadlo a padají jeden za druhým jako
švestky. Bohužel lidí, kteří v Česku tyto hry hrají, jsou desetitisíce.
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Jsi ochoten přijít o investované peníze, aniž by tě to položilo? V tom případě je to v
pořádku. Já jsem progresivní investor a přijímám vyšší riziko i zodpovědnost. Sám
už podobných projeketů neinvestuji. Pro mě je to adrenalinová hra, stejné jak krmit
automaty.
Proč to všechno píšu a co mě dost štve, je zaslepenost některých lidí, kteří vidí jen
omáčku a všem těm projektům věří, že jsou stabilní a reálné. Dávají do nich většinu
svého kapitálu a vesele je doporučují rodině a kamarádům a nepřipouští si něco
jiného. To, že přijdeš o peníze, se dá zkousnout, ale tví přátelé ti to většinou
neodpustí. A to může dost bolet.
“Krize se opakují. Byla tu internetová bublina, nemovitostní bublina a teď je tu
bublina blbosti z hladu po penězích.“
Většina MLM společností má ve svých prezentacích společnou jednu věc, a to velmi
tučný provizní systém. Nemusíš být génius, ale použij trojčlenku a selský rozum
a jednoduše si to spočítej. Do těch projektů tečou miliony dolarů, jelikož jsou globální
a mají velké provize. Šíří se jako virus, a to ze všech stran. Položme si ruku na srdce
a přiznejme si riziko padajícího letadla.
Češi milují pyramidové hry. Ano, může to vydržet rok nebo tři. Milovníci rizika to
nejspíš zkusí, ale není lepší využít férových MLM společností, které fungují skvěle
i desítky let? Ano, neobejde se to pár let bez práce, pokud tě ale i přesto láká
snadnější cesta a chceš jen vybírat zisky, čelíš velmi pravděpodobnému riziku, že
pokud systém spadne, budeš ještě ve větší pasti.
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Fyzická aktiva
Pokud máš ve vydělávání online jasno, ale máš rád i fyzické aktiva a něco v ruce,
tahle kapitola je pro tebe. Povíme si něco o investování do nemovitosti, půdy a
fyzických kovů. Získáš přehled a rozšířím si obzory. To, že rozložíš prostředky jen
mezi akcie, není diverzifikace. Je potřeba se pojistit proti výkyvům a krizím na trhu, a
cestou může být uložení části portfolia do fyzických aktiv. V druhém případě kapitolu
přeskoč na předposlední stranu.
I přes to jaký jsem onlinista, tak tahle kapitola tu nemůže chybět. I když jde o fyzické
komodity, jejich nákup a informace o nich si zajišťujeme online. V každém správném
portfoliu by nemělo chybět něco opravdu reálného. Nemovitosti jsou nyní přepálené
věřím, že přijde vhodnější doba. Výkup z exekucí je též velice konkurenční prostředí
a plný různých mafiánů s černými vozy.
Daleko zajímavější jsou pro mě fyzické kovy, které jsou na dlouhodobých minimech a
patří mezi nejstarší aktiva vůbec.Věřím v cyklické trhy, až přijde zas výprodej
nemovitostí, zvednou se úrokové sazby a lidé budou muset prodávat pod cenou, tak
bude potřeba připravit kapitál na nákup a nerad bych si to nechal ujít.

Investice do nemovitostí jako pasivní příjem
Kapitola nemovitostí je parketa Nely Kubasové, která do nich aktivně investuje a se
svým projektem Realitní shaker pořádá vzdělávací semináře. Proto jsme ji
vyzpovídali, ať nám vybrané informace sdělí do naší digitální knihy. Můžeš shlédnout
i její přednášku z Cashfow summitu.
Investice do nemovitostí je dlouhodobě nejefektivnějším a nejspolehlivějším
způsobem pro zhodnocení tvých peněz. Pokud jsi spíše konzervativní typ, pak je to
cesta vhodná pro tebe.
„Pevný základ investic bohatých lidí se přesouvá do hmotného majetku, jako
jsou nemovitosti, drahé kovy a půda.“
Vhodně zvolená nemovitost ti může přinést zajímavý výnos. Úrokové sazby se snížily
a u hypoték i vkladových produktů spadly na opravdové minimum. Nemovitosti
zůstávají stále jedním z nejbezpečnějších přístavů pro tvoji investici. S ohledem na
volatilitu, inflaci i vývoj trhu se do obchodování s nemovitostmi můžeš s přehledem
pustit, podmínkou je pouze bezpečná a výhodná koupě správné nemovitosti. Pokud
zvolíš šikovnou investiční strategii, podaří se ti získat vhodnou nemovitost a hlavně
nájemníka, tak můžeš dosáhnout zhodnocení i více jak 7 % ročně. Jestli se v blízké
době bude měnit úroková sazba, zjistíš v tomto videu.
Investice do nemovitosti už dávno není jen záležitostí bohatých. V dnešním realitním
světě má tuto možnost téměř každý. Pojď se společně s námi podívat na velmi
zajímavé možnosti, jak si i za velmi malé úspory zajistit koupit investiční nemovitosti.
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„Podívej se na realitní trh z jiného pohledu a objevíš tam něco, co jsi doposud
neviděl.“
Nejčastější formy příjmu z nemovitostí:
•

Výnos z nájmu je výše čistého nájmu (oproštěnou o poplatky) ve vztahu
k pořizovací ceně investiční nemovitosti. Právě na těchto proměnných tedy
záleží. Pro co nejvýhodnější výnos je třeba koupit co nejlevněji investiční byt,
kde jsou nízké poplatky, a nastěhovat tam nájemníky, kteří jsou ochotni platit
vysoký nájem.

•

Výnos ze zhodnocení nemovitosti je ještě druhý typ výnosu, který ti
dlouhodobě může plynout ze zhodnocení nemovitosti. Tady už jde o klasičtější
investiční téma – záleží na makroekonomických faktorech a pohybech na
realitním trhu. Pokud ale nedojde k žádné velké krizi nebo propadu cen,
můžeš obvykle počítat s výnosem odpovídajícím inflaci, a tedy současně 2 - 3
% ročně.

3 faktory úspěšné investice do nemovitostí:
•

Výnos zahrnuje mnoho faktorů, jako jsou výše nájmu, kupní cena nemovitosti,
způsob financování nemovitosti, výše energií a další. K tomuto výnosu z
pronájmu je samozřejmě nutné připočíst nebo od něj odečíst vývoj tržní ceny
nemovitosti. Můžeš tedy vydělat i na případném prodeji nemovitosti.

•

Lokalita je jedna z nejdůležitějších věcí při investování do nemovitosti je
znalost lokality. Patří-li ti nemovitost na Václavském náměstí, bude vždy
podstatně snazší ji pronajmout než objekt v Holešovicích nebo v Ostravě. A to
vždy, i kdyby řádila ekonomická krize a trakaře padaly. Podle lokality se ti
vytváří i typologie tvého budoucího nájemníka. Jsou zde faktory jako stav
bytového domu nebo zaměstnanost, tedy zda mají lidé v dané lokalitě zdroj
příjmů a nestěhují se do jiných měst.

•

Ostatní jsou věci jako druh vlastnictví bytu, příslušenství bytu, stav bytu,
sousedi, menšiny, nebo kvalitní nájemní smlouva.

Kupuj dole, prodávej nahoře
Důležitým faktorem při koupi nemovitosti je koupit ji výhodně. Každý, kdo investuje
do nemovitostí, by měl umět vyjednávat a znát taktiky na snížení ceny. Pokud nejsi
zrovna rozený vyjednávač, je vhodné absolvovat i nějaký kurz vyjednávání. Nejlepší
variantou ke koupi je oslovení klienta napřímo, tedy bez zprostředkování realitních
kanceláří. Majitele nemovitostí můžeš najít přes internet nebo katastr nemovitostí.
Je proto důležité aktivně oslovovat i možné prodávající, i když prozatím nic
neinzerují. Vhodné příležitosti pro koupi levné nemovitosti jsou i problémy jako třeba
právní záležitosti a exekuce, se kterými si majitel často neví rady, a proto raději
prodá svou nemovitost levněji. Jestli je lepší starší byt nebo novostavba zjistíš v
tomto videu.
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Jak jsou na tom Češi s bydlením?
Více než tři čtvrtiny lidí v Česku mají vlastní bydlení. Tvrdí to průzkum společnosti
ppm factum z roku 2014. Podle jejich zjištění bydlí ve svém 77 % lidí, v pronajatém
bytě či v domě pak žije necelá čtvrtina Čechů. Na jednu stranu zažíváme nejnižší
úrokové sazby na bydlení, na druhou stranu trendem na západě je žít v pronájmu,
nevlastnit, ale užívat, nemít starosti, měnit často bydlení a investovat i jinam.
Analýza trhu
Důležité je sledovat trh průběžně, i když zrovna teď nemáš peníze na investování.
Nejlepší je dělat si ve vybrané lokalitě přehled o nabídce a poptávce a řadit si
informace do časové stopy, což ti sledování vývoje trhu usnadní. Nejvhodnější jsou
pro tyto účely portály jako sreality, bazoš a hyperinzerce.
Pro hledání vhodné nemovitosti ti pomůže portál Adol. Můžeš zde sledovat mimo jiné
i exekuce probíhající na nemovitostech, a tudíž být o krok dříve než se nemovitost
dostane do dražby. Mimo jiné zobrazuje také filtr nemovitostí z inzertních webů
a umožňuje sledovat vývoj inzerátu i historicky – například uvedenou cenu.
Otestuj si nabídku a poptávku nanečisto
•

Zkontaktuj potencionálního zájemce o podnájem a učiň mu fiktivní nabídku.
Ověříš si tak svůj potenciální segment nájemců, a zda mají o tvoji lokalitu
a finanční podmínky zájem.

•

Další možností je i zkontaktovat RK a zjistit co nejvíce informací, po čem je
poptávka, o jakou lokalitu je zájem a podobně.

Dva triky, jak zjistit částky, za které se prodávají byty ve tvé lokalitě
Na sledovanou nemovitost inzerátu, která se prodávala, můžeš nahlédnout do
katastru nemovitostí. Za částku 20 Kč si necháš vyjet tzv. nabývací titul, kde se máš
možnost podívat, za kolik si nový majitel opravdu nemovitost koupil.
Další z možností je využít portál Cenová mapa, kde vše vyřešíš z pohodlí domova a
report stojí 100 Kč. Jediná nevýhoda je ovšem ta, že u prodávaných nemovitostí
nejsou fotky, tudíž je nejlepší to spojit s variantou sledování inzerátu na inzertních
webech.
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Hledání vhodného nájemce
Na začátku je dobré položit si otázku, kdo je tvůj profilový nájemce a co hledá.
Pro hledání kvalitního nájemníka ti pomůže Ulov domov, kde jsou prověření uchazeči
a můžeš vybírat dle svých požadavků. Je zde také možnost vytvořit si kvalitní
smlouvu. Největším faktorem při výběru nájemců je lokalita, ta udává možné
aspiranty do podnájmu.
Před pronájmem doporučujeme, pokud to situace vyžaduje, zrekonstruovat byt.
Jedná se o změny, které ti umožní získat kvalitního nájemce, ba i lépe si svého
nájemce vybírat. Tito lidé jsou ochotní dát více za podnájem, takže investice se ti
brzy vrátí a ještě na tom můžeš vydělat. Mezi kvalitní nájemníky ve smyslu péče
o byt, včasného placení a dlouhodobého bydlení patří důchodci, kteří mají pravidelný
příjem, starají se o byt a nemají v úmyslu často měnit své bydliště.
Jaká je nejvhodnější velikost bytu pro investování?
Doporučujeme byty o velikosti 1+1/1+kk nebo 2+kk. O tyto byty je poslední roky
největší zájem a jsou také za nižší ceny = vyšší výnosnost. Na začátku je také
možné investovat i do menších forem nemovitostí, jako jsou garáže. Ty se sice
v rámci výnosu o tolik nevyplatí, ale můžeš si celý tento proces vyzkoušet s menším
rizikem. Pokud máš ale jiné představy, jako třeba vila u moře, podívej se na názor
Lucie Pilipové, konzultantku pro zahraniční nemovitosti.
„Cesta ke stabilním výnosům spočívá v kvalitní správě nemovitosti, nikoliv
pouze v jejím vlastnictví“
- Robert Kiyosaki –
Financování nemovitosti aneb využij pákový efekt
Co je to pákový efekt? Páku využíváme, když k vlastním zdrojům přidáme cizí zdroje,
které jsme získali formou úvěru, což nám umožní výhodněji a lépe zhodnocovat
původní částku. Pro vypočítání výnosu z nemovitosti můžeš využít online kalkulačky.
Můžeš využít home-institute nebo idnes kalkulačku. O tom, které nemovitosti
nabídnou největší zhodnocení, ti poví Petr Vomastek, vítěz ocenění nejúspěšnější
makléř roku v letech 2006-2010 v Century 21.
Vybíráme hypotéku
Podmínky uzavírání hypoték jsou různé a je možné o nich jednat a smlouvat.
Nenechej se zastrašit pevnými vytištěnými ceníky a výpočty – neboj se jednat
o hypotéce podobně, jako jednáš s mobilními operátory. Zorientuj se na trhu, ukaž,
kde nabízejí lepší podmínky a požaduj je také. Pokud ti je nedají, jdi jinam.
Důležitou hodnotou k získávání hypotéky je RPSN. Obsahuje veškeré poplatky
spojené s jejím vyřízením a díky tomu poznáš, kolik tě bude hypotéka celkově stát.
Při vyřizování hypotéky zajímá banky několik faktorů. Jedním z nich je tvé zajištění
(mít čím ručit) a možnost zástavy bytu. Pokud se chystáš ke koupi družstevního bytu,
může to mít různé výhody, ale rozhodně takový byt nebudeš moci zastavit, a tedy na
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něj nezískáš hypoteční úvěr (leda můžeš v bance ručit jiným majetkem). Pokud
počítáš s pákovým efektem – vybírej spíše z bytů v osobním vlastnictví.
Dále banky zajímá účel hypotéky, tedy zda se jedná o objekt k bydlení či podnikání.
Jsou dva typy hypotéky; klasická forma nebo realitní. Výhodnější podmínky má
hypotéka na bydlení, je však omezena na počet a maximálně jich můžeš mít čtyři,
jinak musíš přejít na hypotéku realitní. Ta nemá tak dobré úroky a je limitována na
maximální délku 25 let. Doporučujeme hypotéku brát na co nejdelší období, a to
z důvodu nižší měsíční splátky, dosáhneš tak vyššího pasivního příjmu.
Dalším faktorem je tzv. LTV (loan to value) neboli počet vlastních zdrojů při
financování nemovitostí. Ideální je mít vlastní zdroj financování ve výši alespoň 15 %,
a to z důvodu lepšího hypotečního úvěru a úroku, na který se dostaneš.
Fixace úrokové sazby je období, po kterém můžeš hypotéku splatit předčasně a také
období, kdy ti banka úrok nemůže zvednout. Ideální délka, která nabízí variabilitu pro
případný prodej je 3-5 let. Výhodou kratší doby fixace je větší flexibilita při umořování
úvěru. Po skončení fixačního období je totiž možné hypotéku bez sankcí splatit, ale
pokud by to chtěl klient provést během fixačního období, zaplatí za to bance nemalé
poplatky.
Posledním faktorem je bonita, která určuje tvoji schopnost splácet hypotéku. Zde
záleží na tvých příjmech, obratech na účtu a podobně. Důležité ovšem je, že jako
příjem můžeš prokázat i budoucí příjem za pronájem této nemovitosti.
Obecně doporučujeme mít 20 % výnosu z bytu jako rezervu pro případ nějakých
potíží. Jaké jsou nejčastější formy rizik při investování do nemovitostí?
Opravy - Jako pronajímatel máš na starost různé opravy v bytě. Jedná se hlavně
o technické problémy, ale někdy se mohou vyskytnout i neobvyklé záležitosti jako
třeba škůdci.
Neobsazenost - Špatně zvolená lokalita, nevhodný typ nájemců a špatně zvolená
cena jsou jedny z největších důvodů, které mohou způsobit, že nebudeš mít
nájemníka a budeš muset hypotéku platit ze svého a přicházet tak o zisk
z nemovitosti.
Neplatiči - Další možné riziko, které se může objevit. Jedna z možností, jak jej
minimalizovat, je správně zvolit typ vhodného nájemce a také mít dobře vytvořenou
nájemní smlouvu.
Lokalita - Během období se může stát, že dojde ke změnám v okolí tvé nemovitosti,
třeba v podobě nějaké nové výstavby. I to může mít za následek snížení zájmu
o tvou nemovitost
Chceš pomoct s první investicí nebo konzultovat koupi?
Doporučuji ti námi odzkoušený projekt, kde ti pomohou najít vhodný investiční plán,
vyhledat zajímavé nemovitosti s výnosem, vyjednat atraktivní ceny a také je možné
se zde zúčastnit seminářů na téma investování do nemovitostí.
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Krátkodobé pronájmy
Poslední dobou se hodně rozmáhá možnost krátkodobých pronájmů, a to hlavně
přes portál Airbnb, kde můžeš pronajímat svůj byt, případně pokoj určený pro hosty.
Zde je ovšem více než u ostatních forem důležitá lokalita a prostředí. Velký zájem je
o byty v Praze, Brně, nebo i v Olomouci a nejlépe blízko centra. Důležitým faktorem
je zde i marketing a způsob, jakým dokážeš zrovna svůj byt v konkurenci dalších
nabídek pronajmout. Pokud jsi ale šikovný, dostatečně si byt vybavíš a přidáš
nějakou třešničku na dortu jako třeba víno na uvítanou v ceně, určitě dokážeš
obsadit svůj byt po většinu celého roku a slušně na tom vydělat. Krátkodobý
pronájem může za jistých okolností přinést daleko větší výnos. Musíš si ale
o všechno více starat. Na rozhovor o krátkodobém pronájmu přes Airbnb se můžeš
podívat v tomto videu.
PENB nová důležitá zkratka při prodeji nebo pronájmu
PENB, tedy průkaz energetické náročnosti budov, je osvědčení o tom, jak je daná
nemovitost úsporná z hlediska spotřeby energií (tedy tepla, elektřiny apod.) Pokud
inzeruješ přes RK, vždy musíš do inzerátu energetickou třída uvést (včetně tištěných
propagačních materiálů), a to jak u prodeje, tak u pronájmu. Pokud z nějakého
důvodu zatím nebyl štítek pořízen, musíš uvést nejhorší třídu G, což může mít
neblahý vliv na prodejní cenu.
U bytových jednotek se průkaz zpracovává na celý bytový dům a využívají ho poté
všichni majitelé bytů v daném domě, nově však nejsou plošně povinny tyto štítky
automaticky mít. Povinnost jim vzniká, až když se jeden z majitelů rozhodne byt
prodat nebo pronajmout. Pokud ho nedostaneš, existuje ještě druhá možnost, a to
doložit poslední 3 roční vyúčtování nákladů za elektřinu, plyn a teplo. Tato povinnost
doložení PENB ke smlouvě se nevztahuje na družstevní byty, ale pouze na byty
v osobním vlastnictví.

Investování do půdy
V době celosvětové hospodářské recese a nízkých úrokových sazeb je vhodným
investičním nástrojem zemědělská půda, která generuje 2 až 4 % ročního výnosu
z nájmu. Největší zájem je o pozemky větších rozloh, minimálně 50 hektarů a více.
Určitou brzdou ochoty investování do půdy, a to zejména u větších investorů,
je vysoká roztříštěnost pozemků mezi malé vlastníky. Proč investovat do půdy u nás?
Cena České půdy je 3-10x nižší než cena půdy v západní Evropě. Podívej se na
přednášku Pole neorané plné zralých zisků od českého profesionála věnujícího se
investováním do půdy Martina Cakla.
Půda mizí a lidí je čím dál více. Je zde tedy růstový potenciál i možnost k diverzifikaci
investic. Vždy, když nějaký trh padá, půda si drží stabilitu dál. Je to nejzákladnější
a nenahraditelný výrobní faktor. O jeho hodnotě se zmiňuje v přednášce Petr
Novotný.

75

Pro hledání pozemků a analýzu trhu můžeš použít tyto weby:
•
•
•
•
•
•

Sreality
Reality bazoš
Farmy
Pudalesy
Zemědělské pozemky
Prodej půdy

Nemovitosti a akcie jsou cyklické. Když jsou na maximech, tak je asi kupovat
nebudu, i když hodně lidí dělá přesný opak. Když vidí, že něco roste, tak kupují. Nela
Kubasová mi ukázala jiný přístup a dokáže to krásně vysvětlit i laikovi. Navíc má
velké know-how, o které se dělí, její seminář mi dost pomohl. V roce 2013 jsem
kupoval byt na pronájem, ale po konzultaci s ní jsem zjistil, že to dobrý nákup nebyl
a byt jsem po 3 letech prodal. Naštěstí asi o 20 % dráž.

Drahé kovy
Zlato a stříbro jsou jedinečným uchovatelem hodnoty a ochranou peněz před inflací.
O tom, že mají svou vnitřní hodnotu, přesvědčují lidstvo více než 6 tisíc let. Navíc v
určité fázi ekonomického cyklu jsou drahé kovy výborným prostředkem pro vysoce
nadinflační zhodnocení peněz. Na akcie a dluhopisy tedy nyní zapomeň, to je
přednáška od ekonomky Marie Šichtařové.
Zlato a stříbro jsou měnové kovy. Jsou to skutečné peníze, které jsou neinflační
a nikdo je neznehodnotí, protože je nelze uměle vyrobit. Se zlatem ti měnovou
reformu nikdo neudělá, na rozdíl od peněz a papírových aktiv. Zlato a stříbro jsou
skutečnou diverzifikací portfolia každého investora. Navíc je zlata velmi málo.
Oficiální údaje tvrdí, že celkově je vytěženo kolem 185 000 tun zlata. Vždy aktuální
vývoj ceny zlata a dalších trhů najdeš na Finviz.
Podívejme se do historie měn a centrálního bankovnictví na rozdělení aktiv na
papírové a reálné. Jaké bylo využití peněz před 4 000 lety? Co jsou Fiat peníze a co
peníze skutečné? To všechno nalezneš v přednášce Tomáše Neužila.
Od koho zlato kupovat?
Zisk ze zlata realizuješ až při prodeji, proto je dobré vybrat si partnera, který ti
garantuje odkup. Hledej takového obchodníka s cennými kovy, který má zkušenosti
a u něhož máš absolutní jistotu, že zlato, které kupuješ, svou kvalitou skutečně
odpovídá tomu, co ti prodejce prezentuje. Vždy musí jít o investiční zlato vyrobené
rafinérií, která je sdružena v LBMA - London Bullion Market Association, což je
asociace sdružená při londýnské burze cenných kovů. Při každém zakoupeném zlatě
tedy obdržíš certifikát o gramáži, ryzosti a výrobním čísle. Jak vybírat zlato a udrží si
stále svou hodnotu? Po celé Evropě je zlato osvobozeno od DPH a v ČR po roce
držení dokonce i od daně z výnosu.
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Nakupuji napřímo z Německých skladů za levnější ceny než lokální eshopy. Žádná
firma mi nezaručí, že kovy odemně někdo za 20 let vykoupí. Cena na kilovém slitku
se liší o několik tisíc, proto mi dává smysl se dívat na zdroj a jít bez
zprostředkovatele.
Nezapomeňme na stříbro
Stříbro podobně jako zlato sloužilo jako peníze po celá tisíciletí. Po celou tuto dobu
bylo stříbro nejběžnějším platidlem pro každodenní transakce. Až 75 % vytěženého
stříbra jde na průmyslové zpracování. Dnes je to druhá nejpoužívanější komodita po
ropě.
Bude jednou stříbro hodnotnější než zlato? Pro investiční účely je ho dnes
dostupných asi jen 300 až 550 milionu uncí, což je zhruba 5 krát méně než zlata.
Největší překážkou pro investování do stříbra je ale stále trh samotný. V České
republice je nákup stříbra zatížen DPH, výkup stříbra ale již probíhá bez DPH.
V momentě kdy investiční stříbro nakoupíš a hned bys prodal, přicházíš přibližně o
30 % jeho hodnoty (připočtena marže obchodníků). Daleko lepší je prodat trhu za
aktuální hodnotu, stále někdo ve vašem okolí nakupuje.
Výrazný vliv na hodnotu stříbra může mít jen změna vzácnosti. S nalezením nových
obrovských nalezišť stříbra bude fungovat jen jako udržitel hodnoty. Naopak
s průběžným vytěžováním stříbra a jeho vzrůstajícím nedostatkem na trhu, může
hodnota stříbra raketově vzrůstat.
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Závěr
Finanční svoboda je krásná věc, protože je to vlastně svoboda časová. Kdy neřešíš
co, kde a jak děláš, ale věnuješ se opravdu tomu, čemu se chceš věnovat. Netlačím
na pilu, protože vím, že všechno co mám zažít, přijde. Vše co jsem tu zmínil je moje
osobní zkušenost. Hlavně mám v sobě silnou vůli, velké vize, skvělé přátele a více
zdrojů příjmů, které jsou v podnikání up and down, ale to každý podnikatel ví.
Dej si průběžné cíle, nejdříve třeba na týden, pak na měsíc, na rok, na pět let.
Nechtěj být bohatý a svobodný již zítra, je to proces. Kdyby nám spadlo vše do klína,
stál by život za starou belu.
Jestli jsem kapkou přispěl do tvého života a navedl tě na správnou cestu, mělo to
smysl psát. Ovšem, než knihu zavřeš, ulož si vybrané odkazy, ať je můžeš
nastudovat a vracej se k nim. V nich se totiž skrývá odpověď na další tvoje otázky.
Díky cestě sebevzdělání, desítek navštívených kurzů a konferencí, stovky kontaktů a
nabídek jsem zjistil, co chci a co nechci, na co nejsem dobrý a co mi jde samo. Baví
mě motivovat lidi a dělit se o znalosti tím způsobem, že každý má jinou cestu a ne
všem lze doporučit to samé, proto jestli si něco máš odnést, tak běž za tím, co ti říká
srdce, a naslouchej lidem, kteří to myslí upřímně.
Žij tady a teď. Žij offline.
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Poděkování
Děkuji ti, že jsi došel až na závěr. Zde chci poděkovat spoluautorům, kteří dali do
digitální knihy část svým znalostí a bez kterých by nevznikla.
•

Patriku Dolákovi, který na knize strávil hodně večerů, abychom vybrali opravdu
ten nejvíce zajímavý obsah a postaral se o strukturu, sepsání několika kapitol
a vedl rozhovory s našimi spoluautory.

•

Nele Kubasové, která nám poskytla kapitolu investování do nemovitostí.

•

Janu Jarošovi a Janu Lavrinčíkovi, expertům na kryptoměny, se kterými vše
konzultuji.

•

Nemohu minout Pavla Mráze, podnikatele tělem i duší, díky kterému znám

skvělé lidi a do života mi vnesl hodně skvělých myšlenek.
•

Petru Sanetrníkovi, který nám udělal super web a jako trader s Martinem
Naswettrem nám sepsali tradingovou část.

•

Hodně vděčím našemu copymastrovi a nomádovi Vojtovi Konečnému, který
knihu zeditoval a dal do čitelné podoby.

•

Tomáši Vítovi díky za grafiku, videa a zpětnou vazbu.

•

Davidu Šipkovi a Víťovi Schaffarczikovi za marketing a šíření digitální knihy po
internetu.

•

Lukáši Kopáčkovi díky za sdílení investičních a cestovatelské zážitků a
projektů.

•

Za tipy k Amazonu díky Danovi Šiklingovi a Tomáši Karáskovi.

•

To největší děkuji patří mé skvělé mamce a investorce Šárce Zdražilové, která
se pohybuje ve financích přes pět let a celý život mi jde příkladem.

•

Také nám moc přispěli svými nápady, postřehy, myšlenkami a svými
zkušenostmi Martin Chalupecký, Martin Střecha, Honza Císař, Libor Hoření,
Zdenek Salvet, Petr Sluka, Pavel Opluštil a Pavel Pavlas.

Díky všem čtenářům, kteří nám fandí a sdílí nás dál.
Za Investree
Tomáš Zdražil
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