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Když jsem si po sobě před chvílí četl 

poslední dva zápisy ze zaKladatelsKé 

porady, opět jsem si uvědomil, že je na čase 

netlačit se pouze Kupředu, ale na chvilKu 

se zastavit, rozhlédnout se a třeba i pomoci 

a poradit těm, Kteří hledají podporu ve svém 

začínajícím (nebo již rozběhlém) podniKání, 

a sdílet s nimi trochu svého Know-how, 

Které jsem za svých deset let v oblasti 

KomuniKace zísKal.   

Text: Zdeněk Maršál, Foto: Profimedia

A
 možná právě proto jsem se 

také dohodl s Fresh marke-

tingem na vytvoření společ-

ného realtime blogu, jehož 

prostřednictvím budeme společně s mým 

kolegou během následujícího půl roku 

dávat nahlédnout pod pokličku jednomu 

z připravovaných, marketingově laděných 

projektů všem, kteří buď mají zájem něco 

nového vyzkoušet, nebo kteří jsou na 

startovní čáře nového projektu, jako jsme 

právě teď i my. Nebojte se, nechceme si 

před vámi honit triko. Prostě nás naše prá-

ce baví a chceme vám předat jednoduché 

sdělení: Dělejte práci tak, aby bavila vás 

i lidi kolem vás.

Dostatek času na rozmyšlenou
Každý rok u nás vzniká více než čtyřicet 

tisíc firem a společností. Tento seriál bude 

dokumentovat vznik jedné z nich. Prove-

deme vás od prvotního nápadu po (dou-

fejme) fungující byznys. Sami ještě nevíme, 

jak to dopadne, bude to realtime, něco na 

způsob reality show. V našem oboru se 

snad ještě tento formát neokoukal. Dnes 

tedy stojíme na prahu nového projektu, 

jehož výsledek vám budeme pomalu od-

tajňovat v průběhu následujícího půlroku. 

Nyní však pojďme na úplný začátek.

Jak to celé začalo? Sešel jsem se se 

svým bývalým kolegou Petrem Hromád-

kem (pe3ny.net), a tak, jak to často bývá, 

došla řeč i na otázku, co nového rozjede-

me. No znáte to, jeden přijde s nápadem 

dobrého podnikatelského záměru – a ten 

druhý jej okamžitě zkritizuje. Jenže tento-

krát přišel můj exkolega s opravdu dobrým 

a hodně zajímavým návrhem. Požádal 

jsem ho o strpení, neboť jsem si musel 

zmonitorovat trh, s příslibem, že se ozvu 

přesně za měsíc buď již se svým návrhem, 

nebo se zprávou, že do projektu nejdu. 

I vám mohu doporučit dát si vždy do-

statek času na rozmyšlenou. Měsíc je tak 

akorát dlouhá doba, během níž si můžete 

ujasnit, zda do projektu opravdu chcete jít, 

nebo ne, zda na to máte dostatek finan- 

čních prostředků, nebo využijete nějaké 

cizí zdroje, a podobně. 

Padesát na padesát
Kromě své práce jsem si každý den 

našel chvilku na to, abych se podíval na 

potenciální konkurenci (ať již u nás, nebo 

v zahraničí), abych tak nasál atmosféru 

našeho startujícího projektu. Měsíc se 

sešel s měsícem a já se ozval Petrovi, že 

mám zájem do projektu nastoupit. První, 

co si bylo nutné vysvětlit, byly naše vnitřní 

podmínky vstupu. Za mnou v projektu 

půjdou investice a rozvoj, za Petrem 

jakožto vizionářem pak strategické, 

produktové a technické zaštítění projektu. 

I když se v obchodě doporučuje dělení 

na 51 a 49 % vlastnictví z důvodu, aby 

se partneři při podnikání „nevyšachovali“, 

my jsme se rozhodli pro poměr 50 na 50, 

neboť se již obchodně známe a víme, co 

můžeme od toho druhého očekávat.

Poslali jsme si mailem svá očekávání 

a odsouhlasili si, že dám dohromady kom-

pletní zakladatelské listiny a nasdílím je 

Petrovi. Petr měl prozatím pod naší domé-

nou založit účty pod Googlem – a vytvořit 

tak jednoduše maily, kalendář a hlavně 

Google.com/docs, kde si budeme po ce-

lou dobu dokumenty sdílet, a tak i dohlížet 

na to, kdo co zapisuje a co vlastně dělá. 

Jdu tedy pracovat na materiálech pro 

schůzku se společníkem. Na jakých? To si 

řekneme příště.  

V příštím čísle vám 
poradíme:

Jaké listiny a návrhy 
byste si měli dát 
dohromady, aby vaše 
podnikání nabralo 
správný směr.
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