
  

3 TIPY, JAK ZÍSKAT NÁSKOK 
HNED NA ZAČÁTKU PODNIKÁNÍ

 Co vám pomůže být úspěšnými, mít 
dobré výsledky a zachovat si radost.
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  3 tipy, jak získat náskok hned na začátku podnikání    

Děkuji vám, že jste si stáhli můj 

e-book. Věřím, že pro vás bude 
inspirací a přinese vám nové pohledy 
do vašeho byznysu. 

Dovolte mi jedno nudné :-) 
upozornění:

Veškeré informace poskytnuté v 
tomto e-booku mají pouze 
informativní charakter, jejich 
pochopení, uchopení a aplikování je 
čistě věcí každého jednotlivce. 

Rozmnožování ani kopírování není 
bez mého souhlasu dovoleno.

Pokud se vám e-book bude líbit, 
prosím nešiřte jej, ale předejte 
případnému zájemci informaci, kde 
si jej může stáhnout. Děkuji.

Jsem máma a podnikám. 
Začala jsem před 5 lety na 
mateřské se 3 dětmi a dnes 
mám prosperující firmu. 
Pomáhám druhým začít jejich 
vlastní podnikání jednoduše, 
rychle, efektivně, s minimem 
financí a bez rizik. Šetřím 
jejich čas, peníze a počáteční 
energii proto, aby svou chuť a 
nadšení do budování svého 
podnikatelského snu neztratili 
hned na začátku.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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  3 tipy, jak získat náskok hned na začátku podnikání

   Proč jsem tento e-book napsala

Věřím, že svoboda je v našich 
životech velmi důležitá. 

Věřím, že máme právo snít.

Věřím, že máme právo se 
rozhodovat.

Věřím, že máme právo udělat 
chybu.

Věřím, že máme právo se učit.

Věřím, že máme právo věci prožívat 
podle sebe.

Věřím, že se máme navzájem 
obohacovat.

Věřím, že si můžete plnit své sny.

Věřím, že vám mohu být inspirací.

Věřím, že kdo nevykročí, nikam 
nedojde.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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  3 tipy, jak získat náskok hned na začátku podnikání

Určitě znáte tu obecnou pravdu, že start je při závodě zásadní. Správný start mnohdy 
rozhoduje o vítězi. Proto tolik běžců dnes věnuje spoustu času a sil do techniky 
vystartování a piluje a zdokonaluje ji každý den. Dobře vědí, že jim přinese jednu 
zásadní výhodu oproti ostatním běžcům, a tou je náskok.

Podnikání sice není závod, ale kdybychom se na něj dívali optikou běžce, hned bychom 
pochopili potřebu dobrého startu.

  Na startu záleží:

● dobrý start šetří naši energii,
● dobrý start nás posouvá rychleji vpřed,
● dobrý start nás psychicky dobře naladí,
● dobrý start nám dává prostor pro následné vlastní tempo a styl,
● dobrý start je o správných informacích a poznáních.

Když si hned v počátku nastavíte některé věci správně, odhalíte jejich důležitost a osvojíte 
si jejich techniku, pak zachováte svou energii, nadšení a chuť pro podnikání i do dalších 
etap. 

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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  3 tipy, jak získat náskok hned na začátku podnikání

Nespálíte ji hned na začátku, abyste se pak již jen ploužili a se zaťatými zuby pomalu 
postupovali k cíli, který se nakonec stejně rozplyne a zanechá vás frustrované a 
zklamané někde v půli trasy.

Je velmi důležité správně začít a v podnikání to platí dvojnásob. A to proto, že:

do podnikání investujete nějaké peníze,

do podnikání investujete svůj čas,

do podnikání investujete sami sebe a často i 
své okolí.

Především poslední bod je jakkoliv nevyčíslitelný v hodnotě a špatně započaté podnikání 
může mít špatné důsledky. Ať je to jak chce, svých peněz, času, rodiny i sami sebe si 
ceníme a zároveň právě tyto 4 důvody nás také nejčastěji brzdí v tom, abychom vůbec 
začali. 

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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Žádné podnikání samo nevznikne, nefunguje, neudržuje se a nenese zlatá vejce. Musíte 
pracovat. Když ale budete znát 3 tipy, jak začít a nastavit své podnikání správně hned od 
začátku, získáte slibovaný náskok před konkurencí, ale ještě mnohem víc! Nebudete muset 
slevit ze svého cenění si vlastních peněz, času, bližních a sami sebe.

Pojďme se tedy podívat blíže na ony 3 
tipy, kterými získáte náskok hned na 
začátku vašeho podnikání.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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  3 tipy, jak získat náskok hned na začátku podnikání

1.    Výběr správných nástrojů

Tohle je mé oblíbené téma :-) Můj syn začal tento 
školní rok chodit na technický kroužek, lidově se mu 
říká „Šikula“. Kluci od 3. do 9.třídy se tam učí 
pracovat s různým nářadím a materiály a vyrábějí 
všechno možné. Takže už máme doma vánoční 
stromeček z polystyrenu, budku pro ptáčky a nyní 
třeba vyrábějí bumerang.

Uvědomuji si na tom, jak zásadní je výběr 
správného materiálu a nářadí, aby vzniklo to, co má 
a došlo se ke kýženému výsledku. Ba co zásadní, 
životně důležité! Těžko vyrobíte budku z tvrdého 
kartonu za pomoci kuchyňského nožíku. I když...:-) 
I to by asi šlo, možná by to i jako budka vypadalo, 
ale v momentě, kdy by na ní dosedl nějaký pták, by 
se zhroutila.

Výběr správných 
nástrojů je 
ZÁSADNÍ.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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  3 tipy, jak získat náskok hned na začátku podnikání

Výběr správných nástrojů je ZÁSADNÍ. Musíte vědět, co „chcete vyrobit“, tedy co má být 
tím vaším podnikatelským záměrem, s čím chcete podnikat, co budete nabízet (online 
produkt nebo fyzický). A podle toho pak volíte potřebné konkrétní nástroje, které vám 
umožní toho výsledku dosáhnout.

Nemůžeme si ale volit nástroje, když nevíme, co chceme dělat. To proč to 
nevíme, má několik důvodů:

máme pocit, že nic pořádně neumíme,

máme pocit, že na to nejsme dost dobří,

máme pocit, že na to nejsme dost vzdělaní,

máme pocit, že na to nemáme peníze,

máme pocit, že......doplňte si sami.

Je 100+1 důvod, proč se necháváme brzdit od toho, abychom začali, ale tomu se zde 
věnovat nechci. O nalezení podnikatelského směru a záměru více píši v e-booku 
Inspirace k podnikání, který je součástí inspirativní varianty.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
http://dobryzacatek.cz/
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  3 tipy, jak získat náskok hned na začátku podnikání

Tady vám jen prozradím jednu osvobozující pravdu:

Vůbec nevadí, když se rozhodnete pro to, co budete dělat, ne úplně dobře 
nebo ideálně. Vůbec nevadí, když v průběhu poznáte, že byste raději 
dělali něco jiného a šli jiným směrem. Fakt, to nevadí. To můžete změnit. 
Ale DŮLEŽITÉ JE SE ROZHODNOUT A VYJÍT. ZAČÍT NĚCO DĚLAT, 
JÍT DO AKCE.  

A životně důležité je zvolit správné vybavení na cestu. Správně zvolená výbava může 
rozhodnout o vašem životě a dosažení cíle nebo naopak o vaší smrti. Třeba potápění se u 
záhadného vraku. Vezmete si malou bombu, špatný neoprén a na nohy tenisky, jak asi 
dopadnete? Nebo vysokohorský výstup na ledovce. Zapomenete dobrý spacák a 
životadárné konzervy jídla, jaký asi bude váš výsledek?

V podnikání je to stejné. Když si zvolíte svoji trasu, cíl, směr a vybavíte se na ni úplně 
špatně, mohlo být vaše přesvědčení a váš záměr jakkoliv dobrý, nejste schopni vyhrát a 
dojít cíle. Takže:

Výběr správných nástrojů v souladu s vaším podnikatelským záměrem je první 
klíčovou věcí, jak získat náskok a správně vystartovat. 

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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Ráda zkouším nové aplikace a nebojím 
se výzev. Proto jsem jich také hodně 
vyzkoušela. Mám tu výhodu, že 
podnikám v obou základních směrech, 
tedy jak v online marketingu, tak také 
s fyzickým produktem. Proto jsem 
prošla nástroje a aplikace vhodné pro 
obě strany.

Zůstávají u mě zabydlené nástroje, které jsou 
buď zdarma nebo za dobrý resp. odpovídající 
peníze.  Také zohledňuji, zda nejsou zbytečně 
složité a mají funkce, které potřebuji a jsou 
mi užitečné. A ještě lépe takové, které se mi 
přizpůsobují podle toho, jak postupuji vpřed, 
jak se mění mé zaměření a plány a jak roste 
můj byznys. Jednoduše řečeno: preferuji 
nástroje levné, nijak složité, funkční a 
přizpůsobivé.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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  3 tipy, jak získat náskok hned na začátku podnikání

Zvu vás k prozkoumání mého e-booku 4 PILÍŘE ÚSPĚŠNÉHO BYZNYSU. Nechte se 
inspirovat velkým množstvím nástrojů, které používám, nebo jsem používala a nebo 
doporučuji. Jsou sesbírané za celých 5 let podnikání, mnohé jsem objevila teprve 
nedávno (jaká škoda!). Myslím, že je opravdu z čeho vybírat!

 

Správně zvolené nástroje korespondující s vybraným podnikatelský záměrem 

jsou klíčové pro dosažení cíle a úspěchu.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
http://dobryzacatek.cz/
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2.    Zaměřenost na cíl (fokus)

Opět si dovolím použít paralelu s běžci. A de facto to 
platí pro jakéhokoliv sportovce. Když vyběhne, 
všechno ostatní pro něj skončí. Rozumějte mi dobře, 
ve smyslu, že se nenechá rozptylovat. Nyní všechnu 
svou energii a sílu soustředí do jediného a tím je 
běh. Zkuste si představit běžce, který kdekomu 
mává, kochá se krásami přírody a ještě stihne 
pomoct babičce s nákupem. Asi nevyhraje, že? 
Nejspíš nakonec zapomene i to, co vlastně dělá.  

Pokud jste si už našli svůj záměr, svou 
podnikatelskou náplň, vydržte u toho. Nechtějte 
dělat tisíc věcí najednou. Z toho pak nebude nic a vy 
svou prací a úsilím nepřinesete očekávaný užitek 
sobě ani druhým. Ve skutečnosti je tohle častým 
zdrojem frustrace a zklamání v podnikání a může se 
dostavit krátce po startu. 

Nechtějte dělat 
mnoho věcí 
najednou.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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Zacílení, tzv. fokus, je hodně důležitý. Umožňuje vám investovat cíleně a v plné míře. 
Dodává vám touhu se vzdělávat, jít dál. Dělá z vás experta v dané oblasti. Mám to dnes 
odzkoušené na e-shopu s botami. I tady jsem si ale prošla několika kritickými fázemi, 
abych si ve finále potvrdila, že fokus je základní strategie dobrého a úspěšného 
podnikatele. 

Tohle zaměření je jiné, než když se rozhodnete změnit směr a cíl, jak to zmiňuji u bodu 1. 
Je to o fokusu, o cílené investici, sázka na jednoho koně. I když se v průběhu podnikání 
rozhodnete změnit směr (a je to v pořádku), vždycky se ten daný úsek trati musíte 
soustředit na to, co děláte a do toho investovat a dělat to, jak nejlépe v té chvíli 
dovedete a zcela naplno. 

Když jsem se v listopadu 2011 otevírala svůj první e-shop, 
cpala jsem tam kde co. Nazývala jsem ho nákupním centrem a 
moje vize byla mít pestrou nabídku, ať je toho hlavně hodně. 
Velká nabídka = hodně návštěvníků = hodně nákupů. Bohužel 
to se nenaplnilo. Byla jsem velmi roztříštěná, jeden čas jsem 
byla nadšená z dámského módního oblečení, tak jsem jej tam 
začala vkládat. Pak jsem objevila nádherné hračky. Tak šup s 
nimi na shop. Jé a tohle povlečení, nádhera. A tady spodní 
prádlo a plavky a…….Výsledkem bylo, že tam bylo v nabídce od 
každého něco, ale nikde ne pořádně. 

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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Kontrolní otázka: Proč se vlastně člověk nechá rozptýlit a své zaměření jedním směrem 
ztratí? Pro pomoc si představte třeba onoho běžce, proč asi je rozptýlený? Určitě na to 
přijdete a budu ráda, když mi to napíšete. Můj e-mail je napis@veronikamasinova.cz Na 
oplátku vám pošlu můj soupis důvodů, uvidíme, jestli najdeme ty stejné :-)

Cílený fokus umožňuje efektivní investici do vašeho podnikání, vede vás k růstu v 
dané oblasti, buduje váš status experta a je ochranou před frustrací z 

nedosažených výsledků/cílů. Fokus vás předurčuje k úspěchu a dobrým 
výsledkům.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
mailto:napis@veronikamasinova.cz?subject=ztr%C3%A1ta%20fokusu
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3.    Autenticita

Autenticita = být sám sebou. Úzce souvisí s 
pravdivostí k sobě samému i ke svému okolí. 
Zahrnuje v sobě rovinu přijetí sebe sama a i situace, 
ve které se momentálně nacházím. 

Moje současná (dočasná) životní situace je 
taková, že nemám partnera ani babičku na 
pomoc a musím zvládnout péči o 3 malé děti. 
Ony jednou vyrostou, ale zrovna v tomto mém 
úseku cesty života stále dost často a znatelně 
ovlivňují mou profesní cestu a nedovolují mi, 
resp. péče o ně mi nedovoluje, si některé věci 
nastavit tak, jak bych si myslela, že by měly 
být nebo dokonce jak bych chtěla. Musela 
jsem si srovnat priority a hledat nové 
dostupné cesty, být kreativní, nebojácná a 
nastavit se vůči svému okolí zcela upřímně a 
autenticky. 

Základem autenticity 
je být k sobě i 

druhým pravdivý.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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Autenticitu můžeme rozdělit na:

1. autenticitu mířící ven, tedy k zákazníkům, partnerům,
2. autenticitu mířící dovnitř, tedy k sobě samému.

A: Autenticita mířící ven = jednoduše řečeno nabízet, co dodržím, co mohu dodržet.

Praktické příklady: 

odpovědi na e-maily - nebudu uvádět, že odpovídám do hodiny, ale klidně do 48 
hodin. Když mám malé děti, není to ostuda nebo blbé, nejde o to, jak to má 
konkurence,uvědomte si, že jste tady a teď se svojí situací a je naprosto v 
pořádku ba čestné nastavit si věci tak, jak je momentálně můžete dodržet. 

telefonování – zrovna já v tom jdu proti proudu. Všude se dočtete, že je nutné být 
telefonicky zastižitelný. Ale já prostě nejsem schopná dodržet telefonní přístupnost a 
lidé jsou pak naštvaní, že telefon neberu. Lepší – čestnější - je otevřeně napsat, jak 
mě můžou kontaktovat a že jsem ochotná jim zavolat, když mě o to požádají. Je to 
jen o změně myšlení, o jiném (vlastním) úhlu pohledu, který je v mém případě ten 
správný a profesionální, protože místo aplikování nějakého obecně platného 
doporučení, které nemohu dodržet a naplnit, vystupuji čestně a tak, jak momentálně 
jsem schopná zvládnout.

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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Nebojte se být sami sebou a dělat věci tak, jak zrovna můžete nejlépe. Nenechte se 
natlačit do obecných pravidel. Vždy si položte otázku: Je tento způsob, toto řešení 
opravdu pro mě? Budu v tom stát čestně a nebo jen plním něčí nápad, myšlenku?  Lidé 
daleko víc ocení čestnost a otevřenost, upřímnost, než sebe lepší obecně platný pravidla, 
která nemůžete naplnit a kdy nejste schopni svým závazkům dostát. 

B. Autenticita mířící dovnitř = sám k sobě

Praktické příklady

přijetí vlastní situace - máte malé dítě a povinnosti kolem něj vám určují vaše 
pracovní nasazení?  Zvolte si vlastní tempo,  nepřijímejte pocity méněcennosti nebo 
nedostatečnosti, jste tady a teď ve své situaci. Dělejte svou práci jak nejlépe zrovna 
můžete a umíte.

přijímejte svoje limity a povahu - mám ráda temperamenty. Je naprosto úžasné, 
když se vám v souvislosti s jejich pochopením odkryjí mechanismy vašeho uvažování 
a jednání. Třeba já jsem melancholik a vím, co od sebe můžu v tomto směru 
čekat :-) Máte svou povahu, svůj temperament, své vzdělání, svou rodinou anamnézu 

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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a mnohé další. Uvědomte si to a přijměte, že se to nějak otiskuje do vaší práce, vašich 
přístupů, úvah, do vaší autenticity. Ale nenechte se tím limitovat. Nevymlouvejte se na to, 
jací jste nebo čím jste prošli nebo procházíte. Ani tím neomlouvejte svoje jednání. Buďte 
pravdiví sami k sobě, tím se stanete správně autentičtí.

Autenticita dodává vašemu podnikání tvář. Jde o jedinečnou chuť a vůni, zvláštní 
esenci, která vás odlišuje v podnikatelské mase a vábí vaše zákazníky a 

partnery. Činí vás u nich zapamatovatelnými. Být sám sebou jako podnikatel je 
dalším základním vybavením, které vás předurčuje k úspěchu a vítězství.

Nezapomeňte: Kdo nevykročí, nikam nedojte. Přeji vám z celého srdce, abyste přestali 
přešlapovat na místě a dali se do toho. Jak získat náskok už víte, takže teď už jen začít! 

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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Děkuji vám, že jste si e-book nejen stáhli, ale také přečetli. Věřím, že jsem pro vás byla 
inspirací a že jste se mohli na některé záležitosti  podívat novou optikou. 
 

         Dozvěděli jste se, že svůj náskok v podnikání získáte pomocí těchto 3 věcí:

1. Výběrem správných nástrojů, které vám pomohou být na    

     vaší podnikatelské cestě úspěšnými a dojít k cíli.

2. Zaměřením se (fokusem) na jednu věc, kterou děláte          

    naplno a  jak nejlépe umíte v tu chvíli.

3. Autenticitou, která dodává tvář a identitu vašemu podnikání. 

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
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Pokud potřebujete více inspirace nebo podrobnější návod a vedení, určitě sáhněte po
e-booku 4 PILÍŘE ÚSPĚŠNÉHO BYZNYSU. Pomůže vám nejen v hledání vašeho 
podnikatelského směru a ve zvolení vhodné „výbavy“, ale provede vás i všemi 
praktickými kroky, které s počátkem podnikání souvisí. Výrazně vám ulehčí start vašeho 
podnikání. Ukáže vám, co je důležité udělat a nastavit, abyste byli úspěšní a podnikání 
vás bavilo. 

Ať se vám daří ve všem, do čeho se pustíte.

Veronika Mašínová

Sledujte mě také na blogu veronikamasinova.cz nebo na Facebooku. 

Můžete také začít chodit do Virtuální školy podnikatelské samostatnosti. Je speciální tím, 
že si vyberete z množství předmětů jen ty, které chcete – třeba i jen jeden na začátek – a 
v pohodlí domova se naučíte to, co vaše podnikání posune zase o úroveň víc. A pak z vás 
je šikovný samostatný podnikatel :-) Více najdete na stránkách Školy. 

http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
http://dobryzacatek.cz/
http://veronikamasinova.cz/
https://www.facebook.com/jsemmamaapodnikam/
http://samostatnypodnikatel.cz/
http://samostatnypodnikatel.cz/
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