
 
 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC 

 

Vás zve na seminář 

PRODUKTIVNÍ PODNIKATEL 

 

Vážení podnikatelé, 

Líbilo by se vám, kdyby vaše firma vydělávala více než v současnosti? Kdyby byla lépe organizovaná, 

kdyby v ní byli lidé spokojenější a výkonnější, kdybyste měli více času na osobní život? 

Nejspíše nebude platit, že vaše situace a problémy jsou naprosto jedinečné. Drtivou většinu toho, co 

řešíte, už někdo zvládl. A vy jste na tom stejně jako všichni ostatní, můžete dosáhnout výrazně více, 

než máte teď.  

Otázkou je, zda se opravdu chcete posunout dál. A jestli pro to uděláte, co je potřeba. Mnohdy je pro 

majitele firem, kteří své existence tvrdě vybudovali, velmi obtížné změnit své postupy a názory. 

Nutnost toto učinit nastává ve zlomových situacích, a to jak existenčních, tak růstových. Je šílenství 

dělat věci stejně a čekat jiný výsledek (jak uvedl Albert Einstein). 

Každý podnikatel má rezervy a většinou nejsou malé. Zvyšování produktivity není zdaleka tak obtížné, 

jak se může zdát. Musíte odstranit faktory, které ji snižují. Mnohé faktory (nebo jejich dopad) prostě 

již nevidíte. Existuje to, čemu se říká „provozní slepota“. K odstranění potřebujete sebe a svojí firmu 

„vidět jinýma očima“ a následně přijmout rozhodnutí a jednat tam, kde to nejrychleji a nejefektivněji 

přinese výsledky. 

Dovolím si vám předložit námět k přemýšlení. Je jím seminář na téma „Produktivní podnikatel“, 

pořádaný ve spolupráci Okresní hospodářské komory v Liberci a společností Perfectia, která v této 

oblasti úspěšně působí již pět let ( www.perfectia.cz ).  

Odborným lektorem bude Ing. Miroslav Čáslavský, který má více jak 20ti leté zkušenosti z působení 

v malých i velkých firmách, kdy v rámci svých tréninků a workshopů uplatňuje „jednoduché a chytré“ 

využití ověřených metod a standardů spojených s flexibilním pohledem a přístupem soukromých 

subjektů (tzn. s omezenými zdroji a nekomplikovanou rozhodovací strukturou).  

 

 

http://www.perfectia.cz/


V průběhu semináře otevřeme následující témata: 

Produktivita v podnikání 

V každé lidské činnosti se snažíme být produktivní. Ale kdy je produktivní podnikatel? Když vydělává 

hodně peněz? Nebo když firma roste? Nebo je v tom něco jiného? 

Kritická cesta podnikatele 

Vybrat si z nepřeberné řady činností ve firmě tu, která je pro ni nejlepší, vyžaduje nejen jasný záměr, 

ale i nemálo zkušeností. 

Každý může podnikat dobře 

Vaše firma možná neohromí svět, přesto může podnikat dobře. Můžete mít firmu, která funguje, 

rozvíjí se a slušně vás živí. Když budete dodržovat pravidla podnikání. 

Práce s energií 

Když budete vyčerpaní, nedosáhnete ničeho. Je třeba naučit se sledovat své tělo, myšlenky a emoce. 

Nemyslete si, že vaše zásoba energie nemá hranice. 

Práce s časem 

Podnikatel bývá jednak přetížený, jednak musí přepínat pozornost mezi velmi různorodými 

činnostmi. Obojí se dá zvládnout, když si zorganizujete čas. 

Osobnost podnikatele 

Často jsme největší překážkou svého úspěchu my sami. Které osobnostní rysy Vám brání dosáhnout 

svých cílů. A co se s tím dá dělat? 

Zlepšování firmy 

Firma, která se nezlepšuje, upadá. Na co se při zlepšování firmy zaměřit, co považovat za naprosto 

nezbytné a s čím se smířit? 

Řemeslo podnikání 

Rozvoj každé firmy stojí na pěti základních pilířích. Je úlohou podnikatele, aby tyto pilíře rozvíjel a 

udržoval je ve vzájemné rovnováze. 

Strategie 

Když bude mít letadlo konstrukční chybu, nepoletí. Když bude mít konstrukční chybu vaše firma, 

nebude mít vaše úsilí efekt. Bez strategie to prostě nejde. 

Finance 

Chcete vydělat víc? Měli byste firmu řídit podle skutečných dat a ne podle nepřesných odhadů. 

K tomu nemusíte být finanční odborník. 



Procesy 

Když firma funguje jako dobře namazaný stroj a všichni vědí, co mají dělat, jsou její procesy 

v pořádku. Kdo by to nechtěl? 

Prodej 

Pokud nemáte zákazníky, pak buď nemáte komu prodávat, nebo se Vám prodej nedaří. Jak tedy 

získávat zákazníky a jak jim prodávat? 

Lidé 

Bez lidí je vaše firma jenom prázdná schránka. Chcete mít dost těch správných a chcete, aby podávali 

takový výkon, jaký firma potřebuje? 

 

Dávají vám tato témata smysl? Pokud ano, těšíme se na osobní setkání. 

 

 


