„Napadlo
mě to
u piva…“

Dostala jste
perfektní nápad
na podnikání, ale
výpověď v práci
dát nechcete…
Dá se rozjet
byznys zpoza
kancelářského
stolu? Na úspěšný
postup se
vyptala Michaela
Klevisová.

Jak nastartovat
byznys, když už
máte práci

L

enka pracovala jako
recepční ve velkém
pražském hotelu a snila
o vlastním penzionu.
Na hypotéku koupila
statek ve středních
Čechách, kam se přestěhovala.
Společně s přítelem budovala
zařízení, které nakonec otevřela.
Přitom po celou dobu dojížděla
za původní prací do Prahy a pak
plynule nastoupila na mateřskou. „Ale
počítám s tím, že se do zaměstnání
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určitě vrátím,“ ubezpečuje. „Penzion
nás už sice uživí, ale příjmy z něj jsou
nepravidelné a přece jenom stálý
přísun peněz se hodí pořád. Výhoda?
Každý den jsem vyrážela mezi jiné
lidi a díky tomu aspoň získala odstup
od problémů s byznysem. A pokud
zrovna nešly věci podle mých představ,
nehroutila jsem se. Jestliže na svém
podniku úplně finančně nevisíte,
jste klidnější a třeba i ochotnější
v budoucnu zariskovat.“ Zůstat při
zemi doporučují i odborníci. „Když

se rozhodnete provozovat živnost
bez jakékoliv předchozí zkušenosti,
je lepší snu zpočátku obětovat večery
a víkendy a přitom čerpat finance
ze stálého příjmu. Ideálně do doby,
než získáte jasnou představu o svém
produktu či službě. Je dobré mít
finanční výhled alespoň na půl roku,“
doporučuje Eva Čejková Vašková,
zakladatelka projektu Ženy s. r. o.,
který pomáhá Češkám rozjet vlastní
byznys. Na druhou stranu, pokud
sedíte na dvou židlích, vedete mnohem
náročnější a hektičtější život, než
kdybyste se stoprocentně věnovala
jen jedné činnosti. Jaká pravidla se
proto vyplatí dodržovat, abyste sklízela
úspěch na všech frontách?

vy, jen vy kariéra
Co vás posune dál?

Zvládá obojí
Kristina Synek, 31 let, vlastní
oděvní značky Syn a Syn v pohybu,
synvpohybu.cz, a současně pracuje
jako brand manažerka nakladatelství
Albatros Media.
Jak začala: „Donedávna jsem
se zaměstnáním a podnikáním
musela skloubit ještě i studium
oděvního designu. Vlastní značky
jsem založila právě díky škole v rámci
diplomové práce. Spojení zaměstnání
v nakladatelství a provozování módní
značky prostě vyplynulo ze situace.“
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Výhody: „Na prvním místě je
samozřejmě jistota, že vám nechybí
stálý příjem, a tím pádem můžete
dotovat podnikání ze svého.
Na druhou stranu mě vlastně vždycky
bavilo takzvaně sedět na dvou židlích.
Život je pak různorodý a ani jedna
práce vás nezačne nudit, protože si
od jedné odpočinete ve druhé.“
Jak to zvládá: „Když jste denně
minimálně osm hodin v zaměstnání,
musíte podnikání věnovat volný čas.
Vlastní podnikání pro vás nesmí
znamenat práci, ale spíš odpočinek
a zábavu. Proto jsem také založila
značku Syn v pohybu, která je úzce
spojena se sportem. Sama aktivně
sportuji, proto byla první kolekce
zaměřena především na běžce, a její
vývoj tak probíhal přímo v terénu,
navíc s lidmi, se kterými ráda trávím
volný čas. Jediné pravidlo, které mám,
je podnikat v něčem, co vám je blízké,
a nedělat tu práci jen pro peníze.
Pak vám totiž nevadí, že čas, který
byste mohla trávit s kamarádkami
v kavárně, věnujete byznysu. Moje
značky jsou takové moje děti, kterým
se věnuju s láskou… a doufám, že ony
mi to třeba časem vrátí.”

ho a z výdělku hradím splátky,“
prozrazuje třicetiletá Eva, která
Připravte se na to, že pokud zakládáte
se těší: „Už brzy bude zaplacený
firmu, nejspíš dostanete nutkání
a začne vydělávat. Pak si ve stejné
svoji starou práci šidit. Ale přesně
vesnici koupím další.“ Šestatřicetiletá
tohle byste dělat neměla. Jen díky
Denisa si při zaměstnání zase založila
svému zaměstnavateli můžete
firmu na úklid v domácnostech
každý měsíc platit nájem. Naopak
a venčení psů: „Nakontaktovala jsem
u nového projektu nemáte nikdy
studentky vysokých škol, které
ze začátku jistotu, že vás existenčně
shánějí přivýdělek. Nejprve jsem
zajistí. „Proto byste měla dočasně
je posílala uklízet byty a venčit
zapomenout na starosti kamarádek
mazlíčky ke svým známým,
a místo večerních posezení
ti je doporučovali zase
u skleničky prostě makat,“
svým. Moje firma díky
zdůrazňuje Eva Čejková
„Odolejte
téhle šeptandě funguje,
Vašková. Měl by
nutkání šidit kvůli
a to jsem ani nemusela
o vašem druhém životě
novému projektu
inzerovat.“ Rozmyslete
vědět zaměstnavatel?
svoji práci. Jen díky
si, jestli se nápad opravdu
„Z etického pohledu
zaměstnavateli
dá
zrealizovat, aniž by
ano,“ míní expertka.
můžete platit
vyžadoval
vaši neustálou
„Pokud vám ale vaše
nájem.“
přítomnost nebo celodenní
činnost nezasahuje
pozornost. A hlavně nečekejte,
do pracovní doby a je v jiném
že budete za půl roku bohatá! „Než
oboru, pak není nutné o svém nápadu
se firma vydá správným směrem, trvá
mluvit.“ Hodně ale taky záleží na tom,
to za normálních okolností dva až tři
jaký máte se šéfem vztah. „Čím dál
roky,“ upozorňuje Petra Janíčková.
častěji se stává, že zaměstnavatelé
„Najděte si podporu nejbližších, to
podnikatelské ambice svých
moc pomůže. A mějte odvahu! Když
zaměstnanců podporují a přejí si,
to nevyzkoušíte teď a pak se za svým
aby měli i jiné záliby, aby se věnovali
životem jednou ohlédnete, bude vám
něčemu dalšímu, protože to vypovídá
líto, že jste tenkrát nenašla odvahu
o jejich kvalitách a schopnostech,“
nebo si stanovila jinou prioritu.“
upozorňuje Petra Janíčková,
zakladatelka projektu Inicio pro ženy
(pracezeny.cz/inicio-pro-zeny), který
učí ženy, jak začít podnikat. Chcete se
osamostatnit v oboru, kde pracujete?
Buďte opatrná. Společnosti si totiž
jak voní sebejistota
často do pracovních smluv přidávají
Co rozdáváme: 5x Naomi Campbell
i tzv. konkurenční doložky, kterými
Private, EdT, každou za 650 Kč.
zakazují podnikání či práci ve stejném
Parfém otevírá ovocná směs
z mandarinky, nashi, hrušky
oboru pro někoho jiného. Odborníci
a broskve. Svěžest mu propůjčuje
doporučují individuální konzultaci
růže s květy
s právníkem a pak případně domluvu
pomerančů a frézií.
se zaměstnavatelem. Pokud se
Celý koktejl uzavírají
rozhodnete z práce odejít, tak jedině
vanilkové tóny.
bez okopírovaných databází svého
Soutěžní otázka:
zaměstnavatele. S podnikáním
Máte nějaký fígl,
je lepší začít poctivě, ne se proslavit
který vám dodává
tím, že vy jste ta osoba, která kontakty
pocit, že jste
či know-how ukradla.
královnou situace?
Vyličte nám ho
na jenprozeny.cz/
Oživte nápad
souteze. Uzávěrka
Chcete inspiraci, jak začít? „Na
je 15. 1. 2016.
hypotéku jsem si koupila levný
domek v Thajsku. Pronajímám

cosmo šance

Propagace

leden 2016 / COSMOPOLITAN

59

