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Pár slov o mně... 

Od roku 2009 provozuji firmu s akustickými pěnami. I s takto spe-  
cifickým produktem, s ne zrovna velkou cílovou skupinou zákazníků 

(muzikanti) se mé firmě jen na 
území Česka a Slovenska daří sta-  
bilně dělat obraty přes pět milionů 
ročně. 99 % zakázek, objednávek  
a poptávek chodí z vyhledávačů 
skrze náš e-shop. Na prodejním 
webu máme návštěvnost přes 300 
nových uživatelů denně. To vše v 
týmu jen tří lidí. Od jiných autorů 
s tématy kolem byznysu 21. století 
a osobnostního rozvoje se odlišuji 

zejména tím, že nejsem “pouhý” infopodnikatel nebo online marketér, 
který sedí u PC a vymýšlí kampaně. Pracuji s fyzickými produkty a mám 
na starosti realizace zakázek. A tak mimo jiné manažuji od počátku 
jejich návrh, výrobu, logistiku, skladování. Byrokracii, komunikaci s 
výrobnou a se zákazníky i volbu dopravců si řeším sám. Své zkušenosti 
z online prostředí, ale i ze světa náročnějšího podnikání s hmotnými 
produkty jsem se nyní rozhodl naplno sdílet s vámi skrze tuto knihu. 
Pro některé z vás je k dispozici členská sekce programu Podnikáním ke 
svobodě, kde vás povedu krok za krokem ve videonávodech. 

 

Teď už stačí otevřít mysl a začít číst! 

  

https://www.akusticka-pena.cz/  
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Ahoj! 
Četli jste někdy knihu nebo koukali na film, při kterém vám jedna věta 
způsobila tak silný „aha moment“, až to razantně ovlivnilo váš život či 
pohled na věc? 

Na přehnané motivační fráze si moc nepotrpím. I tak vám na začátku 
chci říci, že přečtením tohoto e-booku se vědomostně odlišíte od 90% 
populace, což vás činí výjimečnými.       

       💎.Gratuluji!  
Pokud jste začali číst, protože vás vtáhl některý z podtitulů u názvu 
knihy, pak jste jeden z mála lidí, kdo má otevřenou mysl k takovému 
životu, ve kterém se můžete seberealizovat, vydělávat mimo 
stanovené tabulky a časem pracovat, jen když budete chtít. Být zkrátka 
jiný než většina, která „žije“ svou rutinu v běhacím kolečku systému. 
Patrně neexistuje mnoho způsobů, jak tohoto dosáhnout jinak než 
skrze naplněné podnikání. 

Následující řádky a kapitoly píši zejména pro ty z vás, kteří se svým 
podnikáním stojí teprve na startu. Nebo si nějakou dobu pohrávají 
s myšlenkou, že by se do podnikání pustili, ale řeší, zda do toho jít, či 
nejít, případně v čem vlastně podnikat? A jak se to vlastně dělá? 
Zvládnete a pochopíte byznys 21. století, který vzniká zejména online, 
tedy ve vyhledávačích a na sociálních sítích? I na tohle si zde trošku 
posvítíme. J		
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V knize však najdou inspiraci i ti, kteří už nějaký čas podnikají, ale třeba 
cítí, že to není úplně ono. Ať už z hlediska úspěšnosti, nebo duševního 
naplnění.  

Přeji si, aby byla tato e-kniha jedním ze spouštěčů, který způsobí, že 
řeknete podnikání a životu na volné noze své ANO. V této počáteční a 
nejisté fázi jsem se sám nacházel před necelými deseti lety. Před 
startem svého podnikání jsem byl taková „holka pro všechno“. Chodil 
jsem po brigádách a hledal jakýkoli zdroj přivýdělku. Příběh mého 
začátku podnikání a co vlastně dělám, si můžete přečíst na webu 
www.podnikanimkesvobode.cz. V rámci úvodu jde hlavně o sdělení 
záměru této knihy, a tak se představím jen krátce. 

Jak už jsem jednou zmínil, od roku 2009 provozuji úspěšný byznys,  
a to i přes to, že cílová skupina produktu (aktivní muzikanti) netvoří 
zrovna majoritní procento populace a zákazníci jsou zatím 
zejména Češi a Slováci. Neprodáváme spotřební zboží. Prodáváme 
akustickou pěnu. A jsme denně zasypáváni objednávkami a 
poptávkami! Z malinkého zárodku v garáži se stala prestižní firma 
s ročními obraty v řádech milionů 💵. Jen díky zajetému podnikání 
mám nyní čas i mentální prostor mimo jiné na projekt Podnikáním ke 
svobodě, kde jsem se rozhodl své znalosti zpečetit a sdílet s těmi, kdo 
chtějí a potřebují... 

Od samého počátku osobně ve své firmě řeším záležitosti kolem 
výroby, logistiky, inovací výrobků či atestů. Naceňuji zakázky, dělám  
e-mailový a telefonní servis pro zákazníky a občas jezdím osobně po 
obchodních schůzkách. Kromě toho buduji plnohodnotné propojení 
firmy s online světem, bez kterého to jde dnes jen stěží – všichni 
všechno hledáme na netu, že jo...       
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Fakt, že mám kromě osvojeného online marketingu také letité 
zkušenosti z provozu podnikání v oblasti výroby a dodávek fyzických 
produktů, mě odlišuje od jiných koučů a tvůrců podobných online 
programů zaměřených na podnikání. Když to řeknu zostra, nejsem ten 
typ, jehož podnikání probíhá jen před monitorem.  

Na své cestě jsem poznal několik podnikatelů na mnohem vyšší, ale  
i podobné úrovni jako jsem já, jež mi byli kouči a vzory. Osvojil jsem si 
návyky a mentální postupy vedoucí ke svobodnému životu. Udělal 
jsem mnoho přešlapů, které vy opakovat nemusíte. Naučil jsem se 
řadu tipů, triků a dovedností podnikatelského života, které vy můžete 
získat hned do začátku. Do doby svých prvních kroků se dokážu ještě 
docela dobře vžít, jelikož na ni s pokorou a vděčností často 
vzpomínám. 

Cílem této knihy je zbořit některé z mýtů, bariér a strachů, které 
považujete za pravdivé. Například, že pro váš produkt existuje pouze 
malá kupní síla, že do startu potřebujete kdoví jaké znalosti ve své 
oblasti, anebo že do podnikání musíte vrazit astronomický startovní 
kapitál. 

Nepatřím mezi nadšence žijící v růžovém světě, hlásající, že úspěšně 
podnikat může každý a že dokážete úplně všechno na světě. Pokud 
někomu podnikání nesedne nebo je šťastný ve svém zaměstnání, je 
to OK. Je ale škoda, když se zabalí předčasně projekt, který má 
potenciál, jen kvůli zkresleným představám, strachům, nepochopení či 
malé sebedůvěře.  

Daň za to, že podnikání zkusíte, a třeba neuspějete, nemusí být vždy 
větší, než jste schopni dát. Horší je nosit nápad v hlavě a vzít si jej do 
hrobu. 
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• Slova označená hvězdičkou * mají svá vysvětlení na konci stránky 
nebo kapitoly. Seznam všech najdete na konci knihy. 

• Občas potkáte mou maličkost, která vás bude provázet komentáři. J  

• Ukazatel TIP!  
dávám k myšlenkám, které vám mohou doslova změnit život. 

• Do knihy jsem pro zpestření, ale především pro inspiraci, vložil pár 
příběhů lidí, kteří také nejprve tápali, ale dnes jsou žádanými ve 
svých oborech, ať vidíte, že v tom nejste sami. Je důležité mít své 
hrdiny. 
 

A ještě dvě rady na závěr: 

• Co vám nebude hned jasné, si přečtěte vícekrát, nebo to zaznačte a 
vraťte se k tomu za čas. 

• Dělejte si poznámky a zatrhávejte si. To lze i v některých prohlížečích 
PDF. 

 

Ve škole nás nenaučili způsobům, dovednostem a myšlenkovým 
pochodům světa úspěšného podnikání a naplněného života. Byli jsme 
vedeni a připravováni k tomu, pracovat pro systém a stát se 
poslušným zaměstnancem. Aneb pracovat na cílech a snech těch 
druhých.  

Úvod by byl tedy za námi a můžeme jít pomalu na další kapitoly... 

Pro lepší orientaci i čtivost jsem pro vás vymyslel pár vychytávek:
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2.1.     Nejlepší doba na podnikání  
                     je dnes!   

 
Žijeme ve zlaté době. Nikdy předtím nebylo snazší ukázat se 

světu, říct svůj názor, sdílet, či prodat své znalosti a dovednosti. 
Nikdy předtím nebyla taková možnost vybudovat svobodné 

podnikání s exportem třeba do celého světa 
a přitom dělat to, co vás baví a v čem jste dobří! 

Jasně, 21. století má své mouchy, ostatně jako každé jiné. Ale 
z hlediska informačních možností, dostupnosti cestování, vzdělávání  
i osobního růstu, sdílení informací, komunikace, vydělávání peněz a 
plnění si snů je tohle ta nejlepší doba. Pokud je člověk aspoň trochu 
šikovný, kreativní a opravdu chce, pak může začít podnikat  
i bez většího kapitálu.  

Tak jsem to konec konců udělal i já. A to prodávám hmotné skladované 
produkty... 

Znamená to, že není nezbytně nutné mít hned do začátku narvaný 
sklad zbožím za dvě stě tisíc, ani si hned pořizovat krásnou kancelář  
a dva zaměstnance. Zvlášť, když to minimálně první rok nebo dva 
zmáknete sami z domu.  

Problém většiny neúspěšných podnikatelů je ten, že chtěli všechno 
hned. Toužili být těmi borci, co mají firmu, velké BMW a minimálně 
čtyři sekretářky. A to všechno by nejraději získali přes noc. Ale takhle 
to dlouhodobě nefunguje. Tedy pokud zrovna nezdědíte zajetou firmu 
po zesnulých příbuzných. Ale i tohle se dá do roka zničit... 
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5. A s čím mám 
podnikat já? 

Toť milionová otázka. Na základě toho, co chcete prodávat, nebo jakou 
oblast podnikání si vyberete, se staví všechny ostatní dílky skládačky 
vašeho byznysu a vašeho osobního příběhu. Podnikání by měl být váš 
život. Když se rozhodnete jít do toho naplno, budete minimálně první 
rok pracovat více než kdy předtím. Na to se připravte! 
Ale víte, co je na tom fajn? Ani vám to tak nepřijde. Zvlášť, pokud 
budete pokračovat v tom, co už stejně děláte, jen to proměníte 
v podnikání. Nebo začnete dělat v oblasti, která je vám blízká a oč se 
přirozeně zajímáte. Přesně to také často nastartuje váš maximální 
potenciál.  

„Když rádi malujete obrazy, nemusíte pouze prodávat obrazy. To, co se 
dá v rámci vaší oblasti dělat, vám dojde, až když máte prvních pár 
zákazníků a ti s vámi komunikují, ptají se, zajímají se a chtějí víc! 
Zjistíte, že mnozí nechtějí kupovat vaše obrazy, ale chtějí se s vámi 
učit malovat!“ 

🗝
 Potenciál byznysu rozkvete postupem času sám!	

 

 

 

Zní to moc pohádkově!

Asi se bouchl do hlavy, co!

Jo, tobě se to mluví, když... 
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Lidé mají často strach dělat to, co doopravdy chtějí. Říkají si, že to 
přece nemůže fungovat. Že mají v oblasti malou kupní sílu, že moc lidí 
nezajímá to, co dělají. Nebo že nejsou dost dobří, aby se tím mohli živit 
a podobně. Zkrátka nevěří sobě či okolnímu světu a úspěšné podnikání 
je pro ně jen abstraktní nereálný sen. Pokud si to také myslíte, mám 
pro vás dvě sdělení: 

1. Díky internetu nejste omezeni na své město, kraj či stát. Můžete 
skutečně dělat, co si zamanete. Kupce si to vždy najde, pokud o sobě 
dáte vědět! Tohle není jen abstrakce a fantasmagorie. Existují stovky 
obyčejných lidí, kteří již prodávají na internetu své know-how 
v podobě e-booků a online kurzů. A to s tématikou, o které by se vám 
ani nezdálo, že se s ní dá prorazit. V této knize se některým koukneme 
na zoubek. J 

2. Čtěte dál... 

 

„S čím mám tedy podnikat já?“ 
 

Podle názvu kapitoly někteří z vás možná očekávají různé statistické 
analýzy, typy nejprodávanějšího zboží na internetu nebo nejnovější 
obchodní trendy. Zkrátka to, co dnes tak říkajíc „frčí“ a na čem 
bohatnou ostatní. V tomhle ohledu vás „zklamu“. Půjdeme na to 
docela jinak.  
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Opakuji, že ve vaší oblasti nepotřebujete být nejlepší a nejvzdělanější 
na světě. Stačí, když jste ve vaší oblasti zkušenější než většina lidí kolem 
vás. Profesně vyrostete, právě až to začnete dělat. 

 
Vždy se najde někdo, kdo bude lepší než vy. Na druhou stranu 

existují davy lidí, kteří vám právě za vaše vědomosti a zkušenosti 
rádi zaplatí! 

 

Nejlépe se vám roste, když učíte druhé. Ti vám pak pokládají 
autentické otázky, které plynou z jejich zájmu a nevědomosti, takže 
váš růst se stává efektivnějším. Vaši učedníci/zákazníci vás nasměrují k 
tomu, jak máte obsahově naplnit své online kurzy či e-booky, nebo 
které výrobky máte zařadit do svého sortimentu. Samozřejmě s tím, 
jak rostete vy, vaše vědomosti a zkušenosti, roste i vaše cena!  

Neodkládejte tedy své podnikání na dobu, až budete vědět a umět 
vše! To vás naučí sami zákazníci. Když jsem začínal s akustickými 
pěnami, což je dosti odborná záležitost, nevěděl jsem o nich zdaleka 
to, co vím teď. Během dvou let, kdy se mi hromadily dotazy, požadavky 
a e-maily s potížemi mých zákazníků, jsem několikrát zašel na oběd 
s ikonou české akustiky, panem RNDr. Bohumilem Sýkorou. Vše jsem 
s ním konzultoval, a následně sepsal svůj první e-book o řešení 
akustiky. E-book obsahuje z 90 % to, co lidé nejvíce řeší.  

 
Mohl jsem ten e-book napsat hned na začátku svého byznysu. Ale 

obsahoval by pouze mé domněnky o tom, co myslím, že zákazník řeší, 
ne to, co zákazníci doopravdy potřebují. Navíc by tam také mohly být 

nepřesné informace. 
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Sečteno podtrženo  
– když se budete soustředit na jednu oblast, na jeden typ výrobků 

tak: 
 

Je jasnější cílová skupina a efektivnější kampaně. 

Se zaměřením na jednu oblast budete vyhledáváni a žádáni, protože 
budete bráni jako expert ve své oblasti, ne jako pouhý prodejce, ne 
jenom jako majitel e-shopu. 

O svém produktu budete vědět vše a budete se cítit komfortně, když 
bude chtít někdo poradit. Což se nedá říci, když máte e-shop s tisícem 
položek roztříštěných do všech stran. 

Bude se vám lépe tvořit obsah/content a videa. Protože vaše téma je 
jasně dané. 

Život i start byznysu bude jednodušší.  
 

CHYŤTE SE JEDNOHO TÉMATU, JEDNOHO PRODUKTU, NEBO JEDNOHO 
TYPU PRODUKTU/SLUŽBY A NEKOMPLIKUJTE SI ŽIVOT TŘÍŠTĚNÍM NA 
VŠECHNY STRANY. DO TOHO, CO VYBERETE, DEJTE 100 % FOCUS. 
UČINÍTE TAK LÉPE PRO SEBE I PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY...  
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20 % činností produkuje 80 % výsledků. (Tak co? Na co se zaměříte?) 

20 % stresových aktivit produkuje 80 % stresu. 
 

Jasně, že ty hodnoty můžou u každého lítat jinak – můžete si tam 
dosadit, co chcete! 70 na 30, 95 na 5.  

 

Myšlenka je zkrátka taková, že menší část zdrojů ovlivní větší část 
výsledků. 

Všechno, co děláte, s kým se vídáte, kdo pro vás pracuje v týmu, jak 
trávíte čas, si zkuste přehodnotit podle tohoto pravidla.J Možná 
přijdete na zajímavé věci. 

Pokud je váš cíl úspěšně podnikat – jak s tímto pravidlem naložíte? 

Kdo/kde jsou ti lidé, známí a kamarádi ve 20% kupce, kteří vám 
přinesou 80 % hodnoty ve formě pozitivní energie, konstruktivní 

kritiky, či podpory, předání know-how a zkušeností, které jsou vám 
vzácné? 

 
Co je těch 20 % činností, které ovlivní 80 % vaší budoucnosti? 

 

Po práci a povinnostech toho času už moc nezbývá... Proto je třeba 
s časem zacházet hospodárně. Na druhou stranu – pokud chodíte do 
práce – máte nejspíš nějaké peníze. 
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9. Lidé a 
prostředí 

9.1.            Hledejte své hrdiny. 

Vyhledávejte úspěšné podnikatele a seznamujte se s nimi. 
Obzvláště do startu potřebujete alespoň jednoho kamaráda na stejné 
vlně.  

Pokud jste zatím ještě zaměstnancem, teprve podnikat začínáte a 
žijete tedy v běžném kolotoči brzkého vstávání, výplat, dovolených a 
zkrátka tak, jak to má „každý“, pak bych vám v úvodu kapitoly chtěl 
říct, že zde nechci nikoho urazit ani hlásat nějakou nadřazenost 
podnikatelů. Nicméně pro pochopení následující věci budu více 
přímočarý, nebudu si brát servítky. Pokud by to někomu připadalo až 
příliš, mohu říci jen to, že za pár let vlastního podnikání, ať už bude 
úspěšné více či méně, si třeba na tyto řádky vzpomenete. J 

Všechno se změní. 

Jde o přirozený, nevyhnutelný proces formování prostředí a o selekci 
lidí, se kterými se aktivně stýkáte. Když začnete podnikat, totálně se 
vám otočí svět. Hodnoty, myšlení a problémy, které řeší podnikatel, 
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jsou vcelku jiné, než u 90 % lidí, kteří jsou zaměstnanci pracujícími za 
výplatu. Stanete se jiným živočišným druhem. Je důležité tento zásadní 
životní obrat s někým sdílet. Ideálně s někým, kdo už nějaký čas 
podniká a již je vlastním pánem svého času i financí. 

Při vašem podnikání nejspíš také zjistíte, že je přínosnější scházet se 
s těmi, kteří vás inspirují, předají vám své zkušenosti, mají na vaše vize 
objektivní názory a ideálně vás ve vašem podnikání podporují. Můžete 
si s nimi promluvit o technických věcech, například jak udělat online 
kampaň na váš výrobek. Nebo s nimi probrat, jak vyřešit daně a 
podobné byrokratické záležitosti. Těch věcí a témat jsou mraky a v 
tomhle vám Jarda z práce asi neporadí... 

 
Jo, tohle bude hnusný, ale jinak to říct nejde... 

Víte, vaši kamarádi, kteří chodí do práce na směny, žijí jenom 
víkendama a mají dovolenou i plat na příděl a „stačí jim to“, mohou být 
bez pochyby skvělí lidé. Ale s těmito přáteli (když pominu výjimky) si 
nejspíš o vašich vizích, snech a byznys modelech, které máte v hlavě, 
moc efektivně nepokecáte. Pravděpodobněji se vás pokusí odradit, 
začnou hledat problémy tam, kde nejsou. Třeba říkat, že lidi nemají 
peníze, nikdo váš produkt nekoupí a jiné pokroucené názory. V lepším 
případě vám všechno jen odkývnou, ale nějakou konstruktivní 
myšlenku či kritiku zaslechnete málokdy. Netřeba jim to mít za zlé. 
Chovají se takhle zejména proto, že vašemu projektu třeba nevěří, 
nebo mu nerozumějí, protože se prostě vymyká jejich světu a 
názorovým schématům zaměstnanců dříčů. Nebo se projeví to horší – 
prostě budou jen závidět. 
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Každopádně pokud už nyní máte přátele, kteří vás podporují, jsou 
kreativní, optimističtí, přející vám, držte se jich! Upírům, co sají energii, 
se vyhýbejte obloukem! 

Nemyslím to tak, že ve chvíli, kdy se vám do ruky dostane živnostenský 
list nebo vám na účet přijde první platba za podnikatelskou činnost, tak 
najednou ze dne na den proškrtáte své přátele a změníte okruh lidí.  
 
Tvrdím, že dříve nebo později se vám to při podnikání automaticky 
přepne. Je to dlouhodobější plynulá záležitost. Nemám nic proti 
tlachání u piva s kamarády, kteří jsou mimo můj svět. Občas je to fajn! 
Ale až se stanete pány svého času a příjmů, budete jó přemýšlet, jestli 
svůj jedinečný volný čas budete věnovat tlachání  
„o pseudoproblémech a věcech, které neovlivníte“, anebo raději 
zajdete na drink s kamarádem, či známým, se kterým si můžete něco 
hodnotného předat a kdy se nebude řešit, že někde stojí pivo 25 Kč a 
jinde 40 Kč...  

Kalící pátky, kde se soutěží, kdo více vypije? Víkendové grilovačky a 
radovánky? Ne! Raději budete doma natáčet videa, psát články a 
dělat na webu. Je to práce, která nejde hned vidět, ale neudělá se 
sama. Nezasvěceným se tyto práce na začátku také dost špatně 
vysvětlují. Už jen tohle vás od nynějších kamarádů dost vzdálí, 
nakonec vás odříznou úplně. Aspoň se vám to pročistí. Ti nejlepší vždy 
zůstanou.J  
 
Zjistíte, že ve společnosti těch, kdo již mají trochu úspěšný byznys, 
nebo se zápalem rozjíždějí něco nového, se cítíte lépe. Protože se 
s nimi můžete naprosto otevřeně bavit o tématech, která jsou ve 
společnosti vašich zaměstnaných kamarádů buď úplně tabu, nebo se 
necítíte komfortně, když se o tom máte bavit. Tahle fáze přichází 
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11.1. Jak funguje čisté infopodnikání? 

  

Za mne nejlepší koncept byznysu 21. století! Hlavně proto, že tohle 
podnikání dává totální svobodu a můžete jej dělat odkudkoli, kde máte 
připojení k internetu. Nic neskladujete! Nic neexpedujete! Neřešíte 
trable s dopravou, s dodávkami zboží, ani reklamace, které musíte 
složitě odbavit. Nenaháníte dlužníky, kteří vám za dodané zboží 
nezaplatí fakturu ani po splatnosti. Náklady v infopodnikání máte jen 
s marketingem a aplikacemi, které používáte. Nic neskupujete, ani 
nevyrábíte.  
 
 
Ale zato hodně píšete, vymýšlíte, hodně natáčíte a stříháte videa, 
hodně se sami vzděláváte a je třeba nebát se být trošku „na ráně“.  
 

Možným „mentálním blokem“ v tomto stylu podnikání je fakt, že tak 
nějak musíte umět všechno. 🎓 Infopodnikatelé, aspoň ti z vysoce 
úspěšné desítky, kterou znám osobně, si sami natáčejí a stříhají svá 
videa, sami si dělají kampaně na Facebooku, sami si stavějí webovky a 
prodejní stránky pro kampaně, píšou si sami články a zpravidla sami po 
večerech sestavují své online programy či akademie. Sami píšou  
e-booky nebo celé knihy. Ti schopnější si svépomocí nastavují i 
složitější nástroje jako je AdWords, PPC apod. To je to síto, o kterém 
jsme se bavili ve druhé kapitole! Ale dá se to naučit. I ti nejúspěšnější 
ze začátku tápali. To je prostě počátek všeho. Pak je to jen rutina.  
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Každopádně je infopodnikání méně náročné než řešit trable 
s fyzickými produkty v e-shopu nebo provozovat služby, u kterých 
tyhle věci řešíte stejně, plus X jiných provozních záležitostí, plus musíte 
být v byznyse se službami či výrobou přítomni. Nemáte tedy takovou 
svobodu.  
 
Výhody infopodnikání jsou nadevše. To vám říkám jako člověk, který 
deset let dělá v byznyse s akustickými pěnami. J Dnes už lidi na 
expedici zboží, realizace a na správu webu mám. Takže u toho 
nemusím tolik fyzicky být. ALE trable s dopravci, reklamace, 
nepříjemnosti, neplatiče a byrokratické kraviny pořád musím řešit já 
jakožto majitel firmy. Tohle se těžko deleguje. V infopodnikání takové 
starosti nejsou. 

Další výhodou infopodnikání je minimum nákladů. Práci vykonáváte 
z domu nebo třeba z kavárny. Náklady máte zejména na e-marketing 
a aplikace, pokud se třeba nerozhodnete svůj e-book vydat jako 
tištěnou knihu. Nejvíce peněz sežerou sociální sítě. Konkrétně 
Facebook, případně Instagram. Také zde máte skvělou možnost 
předprodeje. To znamená nejdříve prodáte/zapromujete a pak 
teprve uděláte/dodáte váš online kurz či e-book.  
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12. Postupy v 
infopodnikání 

OK. Dost řečí o tom, jak to chodí teoreticky. Dám vám docela podrobný 
návod s popisem jednotlivých kroků. Tento postup se dá ve své 
podstatě s malými úpravami nasadit také na prodej fyzických 
produktů a služeb.  

Konkrétněji si jednotlivé kroky rozebereme v členské sekci na 
Podnikáním ke svobodě (dále jen PkS). Než se dostaneme k popisu 
jednotlivých bodů, nejprve si je ukážeme na jednoduchém diagramu. 
Mapa s barvičkami vždy trochu pomůže. J Jakmile si detailnější popis 
jednotlivých kroků přečtete v následujících kapitolách, klidně se 
k diagramu vraťte. Budete se na něj koukat s větším pochopením. 

 

Diagram si nejlépe vytiskněte a dejte nad pracovní stůl, pokud vás čeká 
nový startup. J Tento návod je s pár obměnami a mutacemi omílaný 
postup těch nejlepších infopodnikatelů, které znám. Zde vám 
prozradím to nejdůležitější. O spoustě věcí si ještě budeme povídat 
v členské sekci na webu PkS.  

Diagram k vytištění v barevné podobě stáhnete zde: 
www.podnikanimkesvobode.cz/tisk 

https://www.podnikanimkesvobode.cz/clenska-sekce-prihlaseni/ 

https://www.podnikanimkesvobode.cz/clenska-sekce-prihlaseni/ 

https://www.podnikanimkesvobode.cz/tisk 
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Nyní už vás čeká zjednodušený diagram postupu  

podnikání v 21. století a pak jeho podrobnější popis. 👇 

  

84 
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12.1.          Najděte svou oblast. 

V čem jste dobří a zároveň vás to aspoň trochu baví? S čím se na vás 
kamarádi/známí obracejí? Co by lidem mohlo pomoci? Jak by to, co 
znáte/umíte, mohlo lidem zlepšit, zjednodušit život? V čem můžete být 
expertem? Jak se dají vaše znalosti, dovednosti a zkušenosti předat 
jako na podnose jiným lidem? Viz příběh Lucie – všimla si, že sice 
existují nějaké brožurky o cestování do Benátek, ale není to nic moc... 
V Benátkách byla několikrát, tak spojila příjemné s užitečným. 
Sesumírovala informace, které získala od tamních žijících lidí, své 
zkušenosti z cest a vytvořila e-book za 499 Kč s informacemi, které 
nyní usnadní plánování cesty i pobyt všem, kteří se tam chtějí zajet 
podívat a nebýt tam jako „zmatený turista“. Prodala jich už přes 500! 
Nyní stejný koncept použila na Řím – https://pruvodce-benatky.cz/. 

Vzpomeňte si na dřívější kapitoly, kde pojednávám o tom, jak se 
expertem v dané oblasti stanete. Že nemusíte být mistři světa nebo 
hned ze začátku být perfektní a všechno brilantně znát. Učíte se za 
pochodu, rostete se zákazníky a tím se zvyšuje i vaše cena... 
 
 

12.2.  Udělejte si myšlenkovou mapu. 

Cílová skupina: Kdo jsou ideální zákazníci, sledovatelé, fanoušci?  
Věk, pohlaví, vlastnosti, co takový člověk čte, co sleduje na sociálních 
sítích, jak se stravuje, v kolik hodin vstává? Co takový člověk z vaší 
cílové skupiny řeší, na co se nejvíce ptá k vašemu tématu? Jaké má 
problémy? Co člověka vede k tomu, aby se o váš infoprodukt zajímal?  
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Co všechno se k vašemu tématu dá vymyslet – návody, videa, kurzy,  
e-booky, zlepšováky, za které byste sami byli ochotni platit? Na jaká 
témata se dají psát články a dělat *vlogy? Jaké jsou asociace k vašemu 
tématu? Jaké barvy k tomu tématu sedí? 

Co vás pohání, jaké je vaše proč? Proč to vlastně děláte? Tohle vše by 
měla myšlenková mapa obsahovat. Více o tom, jak ji vytvořit, si povíme 
v členské sekci. 

 

12.3.   Dejte o sobě vědět. Začněte! 

Nevadí, že ještě nemáte hotový svůj finální produkt, který chcete 
prodávat. Důležité je znát své téma a jak bude finální produkt asi 
vypadat, co lidem přinese a kdy cca bude dokončen. Už na tomhle se 
dá stavět.  

Neudělejte tu chybu, že počkáte, až bude všechno dokonale hotovo, 
a až pááák teprve začnete tvořit web, Facebook a až pááák začnete 
budovat povědomí o vás a zázemí potenciálních zákazníků...  
 
Jednak je to zbytečná ztráta drahocenného času, protože na finální 
verzi produktu můžete pracovat klidně půl roku a mezi tím můžete 
sbírat fanoušky, *publikum a kontakty. A jednak nevypadá dobře, 
jakmile produkt dokončíte a začnete jej prodávat, když je váš web a 
Facebook neznámý, bez obsahu a bez fanoušků. Nebudí to důvěru, 
nevypadá to dobře a nemáte koho napřímo oslovit, protože nemáte 
kontakty, publikum ani fanoušky. 👎 

 

https://www.podnikanimkesvobode.cz/clenska-sekce-prihlaseni/ 
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CO ZNAMENÁ DÁT O SOBĚ VĚDĚT? 

a) Vytvořit FB stránky a začít získávat publikum/fanoušky. I tohle 
má svá pravidla a tipy, triky, jak to udělat správně. Ty podstatné 
tipy, jak odstartovat svou novou firemní FB stránku, jsem dal do 
dvou videí, jelikož je to vcelku rozsáhlé téma samo o sobě. 
Najdete je na podnikanimkesvobode.cz v sekci videa. Pokud je  
to pro vás nové, doporučuji zhlédnout klidně 2x a udělat si 
poznámky. Založit Facebook, Instagram a klidně YouTube kanál 
je asi nejjednodušší část při startu projektu.  
 
Než se udělají jiné, složitější, zdlouhavější práce, aspoň ten FB  
a Instagram může běžet a získávat ono publikum a fanoušky. 
Pokud máte ke svému tématu co říct, kvalitní obsah do 
příspěvků se dá tvořit a sdílet za pochodu.  
 
 
 
 

*Publikum:  
V rámci sociálních sítí můžete sbírat svá publika. Do publik patří ti, kteří 
navštěvují vaše webové stránky, vaše stránky na Facebooku či profil na 
Instagramu, ti, kteří interreagují s tím, co sdílíte, ale také ti, kteří 
nakupují nebo se k vám registrují. Při dostatečně velkém vzorku publik 
z různých interakcí či návštěv pak můžete dělat efektivnější reklamu či 
oslovovat opakovaně (remarketovat) požadovaná publika. 

 

*Vlog:  
Je to blog dělán formou videí.  
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To, co byste neměli rozhodně podceňovat, je síla videí a sdílení 
kvalitního obsahu v podobě rychlých návodů, tipů, ale i 
„srandiček“. Klidně sem tam něco zajímavého dejte jako 
sponzorovaný příspěvek, i kdyby za 200,-, ať se lidé o vás dozvědí  
a ať sbíráte publikum. Využijte sílu živých videí a stories.  
Mají vysoký dosah. Na základě dat o zájmu a o publiku z těchto 
příspěvků, které FB ukládá a analyzuje, pak snadno uděláte 
zacílení při svých ostrých prodejních kampaních. 
 
Kromě fanoušků a publika se také dají rovnou sbírat kontakty do 
Messengeru, který si automatizujete. Například dáte 
návštěvníkům vaší FB stránky v automatizovaném Messengeru 
možnost stáhnout si k něčemu z vašeho tématu 
příručku/návod/video zdarma – říká se tomu magnet.  
Magnetům budeme za chvilku věnovat extra odstavce. Nyní stačí 
vědět, že magnet je např. hodnotný obsah zdarma v podobě 
návodů/e-booků či videí, za který jsou lidé ochotni zanechat 
kontakt/e-mail. Automatizaci Messengeru se naučíte v členské 
sekci. 
 
 

b) Vytvořit jednoduchou webovou stránku. Díkybohu existují dnes 
vcelku schopné, blbuvzdorné webové aplikace (ne jako v r.2009), 
na kterých za pár večerů poskládáte jednoduchý web. Teď se, 
prosím, nebavíme o tvorbě e-shopů, kde má být XY položek a 
sofistikovanější nákupní systém. To je úplně jiná kategorie... 
V rámci projektu je zásadní dát o sobě především vědět – 
prezentovat sebe, své myšlenky a být snadno nalezitelný ve 
vyhledávači! Chceme sbírat kontakty, říci světu náš záměr a dát 
lidem ochutnávku z naší dílny zdarma! 
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Jak může vypadat jednoduchá stránka? 

Jednoduchý web by měl rozhodně obsahovat: 1. Úvodní stránku (zde 
je místo pro magnet a tlačítko), 2. Blog pro vaše články, 3. Stránku o 
vás, s vaším příběhem a s vaším „proč“, 4. Stránku s prezentací 
magnetu a s kontaktním formulářem, kam se člověk dostane skrze 
tlačítko na úvodní stránce webu nebo z příspěvku na sociálních sítích.  

Úvodní stránka:  

Zde je úvodní grafika, která vypovídá o tom, co děláte. Klidně to může 
být vaše fotka. Dále krátké motto nebo popis vaší vize, která vystihuje 
to, co děláte.  

Na úvodní stránce vyhradíme místo pro miniaturu náhledového 
obrázku vašeho magnetu s tlačítkem, skrze které se zájemce dostane 
na stránku s formulářem, aby tento magnet získal. Tohle do startu 
úplně stačí! Tento jednoduchý web bohatě splní to, co má.  
 
Důležitá je extra stránka s prezentací magnetu, kde bude také 
kontaktní formulář pro zájemce o vaši věc. Takto budete získávat 
kontakty do e-mailové databáze ještě předtím, než se váš finální 
produkt dokončí a doladí. Nejprve je dobré dát ochutnávku zdarma! 
Tím získat důvěru a pak teprve začít prodávat... 
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Ukázka, jak může vypadat úvodní stránka s miniaturou magnetu  
a s tlačítkem: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítko, přes které se potenciální zájemce dostane na 
jednoduchou prezentační stránku, kde se o knize dozví 
více. Tam v případě zájmu vyplní e-mail, jméno a 
stáhne si e-knihu. 
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Jistě můžete narazit na weby, které mají formulář s kolonkami na 
vyplnění kontaktu pro získání magnetu hned v rámci úvodní stránky. 

 

To je OK. Avšak i přesto je potřeba, abyste měli formulář pro vyplnění 
kontaktu s prezentací magnetu také na extra stránce.  

PROČ? 

Důvod je prostý. Ve chvíli, kdy na svém Facebooku či Instagramu 
vytvoříte příspěvek s magnetem, kde chcete vykřičet světu, co děláte, 
a nabídnout malou ochutnávku v podobě třeba e-booku zdarma nebo 
proma na to, co chystáte, pak je přece potřeba, aby se člověk dostal 
přes příspěvek někam, kde se dozví o vaší věci více, kde zjistí, jak 
danou věc získat a co mu přinese.  

  

Získat 
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Samozřejmě by se dalo namítat, že se dá příspěvek na sociální sítě 
vložit jako video, kde to všechno vysvětlíme, a pak také textem v 
příspěvku. Ale praxe je jiná. V praxi se dá do příspěvku jen co nejkratší 
(reklamní) video (max. 1,5 min) a do popisu jen úderné výstižné 
texty, aby právě strhly pozornost a přivedly ty, které to zaujme tam, 
kde se o propagovaném magnetu či produktu dozvědí více.  

A tady přichází na scénu ona extra stránka, kde se pomocí 
podrobnějšího popisu, videí, grafického znázornění a dalších textů 
zájemce pořádně dozví, oč jde. Získáme důvěru pomocí referencí, 
obrázků infoproduktu a třeba i ukázek kapitol nebo ukázek videí 
z našeho infoproduktu. V rámci prezentační stránky nesmí chybět 
možnost registrace přes kontaktní formulář pro stažení magnetu.  

I když je magnet (návod/e-book/video atd.) zcela zdarma, anebo 
nabízíte svůj produkt za super výhodnou promo cenu, neznamená to, 
že vám každý rád dá svůj kontakt (o penězích nemluvě), aniž by měl 
jistotu, že mu to něco hodnotného přinese. Extra prezentační stránku 
tedy nepodceňujte. Pro kampaně na sociálních sítích je nezbytná. 
Prezentační stránka může vypadat například tak, jako když jste získali 
tuto e-knihu. J  

  

💻 JAK JEDNODUCHÝ WEB VYTVOŘIT? 

Já osobně k tvorbě celistvých webů i prodejních stránek používám 
Mioweb. Není třeba být webař, umět html/php kód či ovládat redakční 
systém Wordpress, kde se běžně tyto weby tvoří. Mioweb sice běží na 
bázi Wordpressu, ale je to v podstatě šablonové rozhraní, kde si web 
poskládáte jak v „dětské hře“. 🎮 Jsou tam k výběru hotové styly na 
web stránky i jejich jednotlivé sekce, které už jsou vymyšlené tak, aby 

https://www.mioweb.cz/ https://www.mioweb.cz/ 
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marketingově fungovaly. Jak se s tím člověk trochu seznámí, mrkne na 
výuková videa a na návody, je to pak jen skládačka...  

Ano. Za aplikaci Mioweb se platí. Pochopitelně! Měl jsem ambice 
ušetřit, a tak jsem si první osobní web začal dělat sám v klasickém 
rozhraní Wordpressu. Neměl jsem s WP žádnou zkušenost a byl to 
docela boj/stres. Nakonec jsem dal 20 tisíc kamarádovi, který je ve 
Wordpressu zběhlý, ať mi to vyhotoví. Takže – ztráta času a vyšlo mne 
to ještě dráž. Kromě toho vše mohl dělat jen on podle mého zadání a 
někdy to byla otrava. Byl jsem závislý na jeho čase a umu. 

Když si to teď skládám sám v Miowebu, udělám to přesně tak, jak 
v danou chvíli chci... Nikomu Mioweb netlačím, jen píši svou 
zkušenost, co vyhovuje mně. Těch skládacích webových aplikací je 
plno. Dosti známý je ku příkladu Webnode. U Webnode bych jen 
zmínil, že nefunguje na bázi redakčního systému Wordpress. A tak 
tam žádný z pluginů a modulů, které jsou dělány ve Wordpressu, nebo 
které vám někdo ve Wordpressu udělá, nenainstalujete. Jistě, 
Webnode má své vlastní pluginy, ALE... 

Wordpress je nejrozšířenější redakční systém na světě. Hodně webařů 
v něm umí a v podstatě na jakékoli komponento pro váš web si 
vzpomenete, to už buď někdo vytvořil, nebo vám ho „kdejaký“ webař 
ve Wordpressu udělá. To mě opět vrací k doporučenému Miowebu. 
Navíc je v češtině, tedy i s českou podporou.  

Webovkou jako takovou to bohužel nekončí. Kromě vytvoření 
samotného webu se ještě řeší nástroj pro správu, automatizaci a sběr 
e-mailů, aby nám fungoval formulář pro sběr kontaktů a automatické 
odesílání e-mailových zpráv. Například automaticky odeslat e-mail s 
odkazem ke stažení e-booku a pak třeba za týden odeslat e-mail, kde 

https://www.webnode.cz
/ 
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se zeptáte, jak se e-book líbí. K tomu slouží aplikace, jako jsou 
Smartemailing, Sendinblue nebo třeba Mailchimp. Těch aplikací je 
více. Ale s těmito mám osobní zkušenost. Každá má své výhody  
i nevýhody a každá má jinou cenu. Pokud chcete něco v češtině, pak 
doporučuji Smartemailing. Já osobně používám Sendinblue.  
Je sice v angličtině, ale přijde mi jednoduchý a přehledný.  
Od Smartemailingu je také dosti levnější a udělá tu stejnou službu.  

Dále je potřeba propojení webu s aplikací, která nám zabezpečí příjem 
plateb. Bude dělat automaticky faktury, párovat platby a třídit 
klienty. Osobně k tomu používám aplikaci FAPI. Aby mohli zákazníci 
platit online kartou využívám bránu ThePay... S branou GoPay jsem se 
nějak nesžil. ThePay mi udělá stejnou službu a je tam lepší servis. Také 
v češtině.  

Tohle vše je téma samo o sobě a budeme se jím zabývat více v členské 
sekci na PkS. Ukážeme si pár věcí ve videích a bližších popisech. 
 
 

12.4.           Vytvořte magnet!  

Tak. Facebooková stránka běží. Kvalitním obsahem i fanoušky se plní. 
Web s připraveným místečkem pro obrázek a tlačítko magnetu na 
úvodní stránce hotový nebo před dokončením. Fajn!  

Nyní je třeba zamyslet se nad magnetem. Magnet nám nebude jen 
viset na webové stránce. Poslouží hlavně v kampani na sociálních 
sítích, jako ukázka zdarma z naší dílny, než budeme prodávat, a také 
jako sběrač kontaktů. 
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Cílem magnetu je strhávat pozornost a sbírat kontakty těch, které 
magnet zaujal. Díky magnetu snáz budujete e-mailovou databázi 
potenciálních zákazníků skrze kontaktní formulář na webové stránce 
s magnetem.  

Na Facebooku s jeho pomocí budujete tzv. publikum, se kterým se pak 
pracuje při facebookových kampaních orientovaných na prodej. 
Nejčastější magnet je v podobě e-booku, video návodu nebo mini 
online kurzu zdarma. Případně promo akce. Vše si popíšeme níže. 

Výměnou za tento magnet vám zájemce dá kontakt. Buďto e-mail, 
kam zájemci magnet pošlete, nebo to můžete provést také 
automatizací Messengeru na vašem Facebooku. Magnet jako takový 
by měl být ideálně zdarma. 

Díky získanému kontaktu na člověka, kterého už jednou od vás něco 
zaujalo a zná vaši tvorbu, je pravděpodobnější, že mu později něco 
prodáte. 

 

JAK MŮŽE TAKOVÝ MAGNET VYPADAT? 
 

E-book zdarma 📕 je příručka v elektronické podobě (pdf), která 

má informační hodnotu, za kterou je zájemce ochoten dát e-mail. 
Např. „Nauč se to a to v deseti krocích.“ Samozřejmě v obsahu  
e-booku musí být něco z vaší oblasti. E-book zdarma může také 
sloužit k tomu, že zákazníka naučíte, jak si má u vás v obchodě 
vybrat ten správný produkt. Např. „Jak si vybrat to správné 
kolo?“  


