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Existenční a nejdůležitější otázka v podnikání

Umět si tuto otázku správně pokládat a zejména na ní nalézat řešení 
→ to je podmínka pro kvalitní život a pro vše, na co potřebujeme PENÍZE.

ŽIVOT & PODNIKÁNÍ           PRAVÁ STRANA CASH-FLOW KVADRANTU



Obvyklý stav a postup v myšlení a podnikání
Lidé se ptají:

PROČ vůbec podnikat?

Možné odpovědi →  svoboda :: nezávislost :: peníze :: motivace :: řešení :: stav bytí

Dále se ptají:

• Jak podnikat, kde podnikat, v čem podnikat…
• Zaměřují se na dovednosti, produkty, výrobky, služby…
• Řeší svůj talent, odbornost, potenciál a to, jak se prodat…
• Také říkají často → nemám čas, nemám peníze, nemůžu - protože, nevím jak, kde…, 

pustím se do toho až…

Poté někteří něco rozjedou a začínají řešit - zákazníky, objednávky, provoz, logistiku…

Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Statistika 80/20  →  80/20  →  4 %  →  1 %….



Věci se ale mohou mít úplně jinak!
V podnikání a v penězích je třeba vědět KDE - JAK - PROČ - S KÝM…

Také naprosto zásadně záleží na pořadí otázek a na pořadí realizovaných akcí a aktivit.  Z 
nějakých důvodů to dělá 96 % lidí opačně…

V podnikání a v penězích je třeba mít nejen nápad a možné řešení, ale je třeba i znát 
mechanismy podnikání, které známe z naší série tajemství z PS.

Zcela zásadní potom je správné pořadí otázek, odpovědi a řešení na ně!

Jaká je moje kvalifikace pro to, abych vám toto mohl říkat?

Většina z vás mě zná a znáte moje aktivity i projekty…  Více na www.jirimazur.cz 

26 podnikání, desítky avatarů, 12 let na burze, 10 let online projekty, nemovitosti, 
investování… HNB - ŽNPS - KJMP

Dělám to, co mě baví  & Baví mě to, co dělám! 
Ale musel jsem pro sebe vyřešit otázky typu:

http://www.jirimazur.cz


KDE JSOU MOJE PENÍZE

Můžeme řešit v kontextu:

1. KAM SE PODĚLY MOJE PENÍZE?

2. KDE JSOU MOJE PENÍZE?

3. CO UDĚLÁM S PENĚZI, KTERÉ JSOU NA CESTĚ?

4. CO UDĚLÁM S PENĚZI, KTERÉ PŘIJDOU?

5. JDU TAM, KDE JSOU MOJE PENÍZE

6. JAK Z TOHO VYTĚŽÍM TEN MILIONOVÝ POTENCIÁL?

Ano - jde právě o ten MILIONOVÝ POTENCIÁL V PODNIKÁNÍ!

Všichni máte k dispozici moji videopřednášku Kde a jak vznikají peníze v podnikání,
budu teď vycházet z toho, že jste ji viděli. Jen upozornění - bude takto k dispozici jen pár dnů..!



Videopřednáška Kde a jak vznikají peníze v podnikání
obsahuje informace a řadu řešení a postupů pro tyto otázky:

• Klíčové otázky v podnikání.
• Začátky a možné postupy garážových podnikatelů.
• První tajemství z Pravé strany získaná v praxi.
• Jak jsem roztočil kola podnikání a pár tipů pro vás.
• Kde a jak vznikají peníze v podnikání?
• Na co se ptají opravdu úspěšní a bohatí lidé?
• Kde jsou zákazníci, tam jsou peníze.
• Možný správný postup pro podnikání a peníze.

Dal jsem do ní opravdu svoje zkušenosti a chci je s vámi přetavit v peníze a v cash-flow.

Chci, abyste se naučili hledat v podnikání nejen peníze, ale i zkratky, řešení a postupy 
v rámci rovnice  ČAS + PENÍZE = PENÍZE + ČAS

Dnes vybízím svoje hosty i vás, abyste si ještě na tyto body připravili otázky! 
Budeme spolu hledat řešení i odpovědi!



Představte si nyní v reálu váš možný příběh s řešením otázky 

KDE JSOU MOJE PENÍZE V PRAXI.
V prvé řadě vám garantuji, že otázky KDE JSOU MOJE PENÍZE, 
se již nikdy nezbavíte.

  » Bude vás pronásledovat celý váš další život. 

  » Obrátí vám myšlení, život i podnikání naruby. 

  » Možná, že budete touto otázkou i lehce posedlí. 

  » A až přijdou odpovědi, řešení a akce, budete nadšeni. 

  » Zjistíte, že na PRAVÉ STRANĚ je to opravdu dobré, a že není cesty zpátky. 

Zjistíte, že správným pokládáním této otázky i tím, že se opravdu naučíte  
hledat správným způsobem odpovědi a nalézat pro sebe řešení → 

Ušetříte pro sebe ČAS + PENÍZE + ENERGII  



Získáte pro sebe ČAS + PENÍZE + ENERGII 

Protože den každého člověka má jenom 24 hodin →  rok 365 dnů  → život? 

Navrhuji vám tento postup, abyste: 
»  Zakomponovali otázku, odpovědi i řešení do svého života i podnikání.  
»  Abyste si dali opravdovou šanci pro cestu i život na PRAVÉ STRANĚ. 
» Abyste pro sebe získali opravdu ty nejlepší návyky úspěšných a bohatých lidí. 
» Abyste pro sebe získali metodický postup pro jakékoliv podnikání, startupy i nové projekty 

tak, abyste je rozjížděli rychleji, efektivněji a levněji! 

»  Testovací fáze pro to, abyste si ověřili, zda vaše řešení pro vaše peníze, když  
    si kladně odpovíte na otázku KDE JSOU MOJE PENÍZE, by nemělo trvat déle,  
    než 3 měsíce! 

»  Naučte se ve svém životě i podnikání přemýšlet o penězích jednoduše,  
    přímočaře a jasně! 

»  Naučte se řešit svoje podnikání, startupy i nové projekty levně a efektivně  
    s používáním hlavy, kalkulačky a s metodikou vytváření podnikání na zelené louce,  
    v garáži, s minimálním nárokem na náklady… 



Pro práci s otázkou KDE JSOU MOJE PENÍZE, 
pro možná řešení a odpovědi vám navrhuji tento postup, řešit možné moduly  
pro použití v životě i podnikání v tomto pořadí: 

1. KAM SE PODĚLY MOJE PENÍZE?  
Kde se poděly moje peníze & investiční složka peněz. Jak se vyrábí peníze  
- podnikání a investování. Chceme krysí závod nebo život v cash-flow? Svoboda & 
myšlení & stav věcí, peněz i podnikání.

2. KDE JSOU MOJE PENÍZE?  
Jak správně používat otázku KDE JSOU MOJE PENÍZE, aby se dostavily výsledky, 
které stojí za provětrání s kalkulačkou. Jak a kde vznikají peníze  
v podnikání? Naučíte se postup, jak zjišťovat, KDE JSOU VAŠE PENÍZE!

3. POČÍTÁME PENÍZE A PROJEKTUJEME PENĚZOVOD  
Počítáme a hledáme cesty, kudy dostat peníze do správného flow.  
Základy kapitalismu a procesu nabídky - poptávky v praxi. Jak vznikají peníze v 
podnikání.



4. VYRÁBÍME VLASTNÍ NÁVOD NA PENÍZE  
Trénink o tom, co lidé hledají a za co rádi platí - o ŘEŠENÍ a HODNOTĚ. Jak 
zakomponovat do projektu podnikání proces vytváření peněz. Kde a jak vznikají 
peníze v podnikání? Naučíme se tento postup plánovat!

5. POUŽÍVÁME HLAVU K ROZPOHYBOVÁNÍ PENĚZ 
Jak se monetizují myšlenky jak rozpohybovat podnikání & správné pořadí akcí. Něco o 
rozpočtech, výnosech a nákladech, o plánování i změnách. Procesy v podnikání, které 
jsou nutné k tomu, abychom dostali peníze do svého cash-flow.

6. BUDOU VÁS MÍT RÁDI A PLATIT VÁM S NADŠENÍM  
Tajemství marketingu, která v praxi fungují, budou vás stát málo peněz  
i času a jak to udělat, aby vás klienti milovali. Síťování v praxi, event marketing a 
Pravidlo 80/20 v realitě vašeho podnikání.

7. PENÍZE DĚLAJÍ PENÍZE  
Více o investování a pákových efektech v podnikání v praxi. Odbouráme mýty z Levé 
strany o investování a povíme si, do čeho investují podnikatelé tak, aby jim penězovod 
praskal ve švech!



BONUSOVÝ MODUL: PROZŘENÍ & POZNÁNÍ 
 

Propojíme si do logických souvislostí a jednoho systému témata:

» 13 TAJEMSTVÍ Z PRAVÉ STRANY 
» KDE JSOU MOJE PENÍZE
» KDE A JAK VZNIKAJÍ PENÍZE V PODNIKÁNÍ
» JAK VYTĚŽIT MILIONOVÝ POTENCIÁL VLASTNÍHO PODNIKÁNÍ
» JAK POUŠTĚT PENÍZE DO SVĚTA, ABY VYDĚLÁVALY
» ŽIVOT V CASH-FLOW

V podnikání bychom měli vycházet z toho, že každé podnikání, každý nápad, myšlenka, 
které by měly vést ke kvalitnímu cash-flow a k naplnění potřeb života na PRAVÉ STRANĚ, 
by mělo v sobě mít opravdový milionový potenciál!

Pokud ve svém byznysu, plánu, záměru či v tom, co děláte, neumíte nadefinovat ten 
opravdový milionový potenciál, jste na špatném trhu, nebo děláte věci špatně!

Obě možnosti jsou mimo a je třeba je změnit!
Proto se musíme naučit identifikovat milionový potenciál v praxi v každém oboru podnikání 
a potom jej správně vytěžit. PROSPEKCE → TĚŽBA  → UŽÍVÁNÍ + INVESTOVÁNÍ  !!!



Pro vytěžení MILIONOVÉHO POTENCIÁLU V PRAXI
přidejme další poznání, inspirace a návody:

1. TAJEMSTVÍ PENĚZOVODŮ 
Peníze proudí všude kolem nás. Projdeme si podrobněji praktické návody s 
kalkulačkou. Identifikujeme trh, cílovou skupinu podle Pravidla 90/20, tržní niku. Proč 
se prodejem času, talentu a osobního potenciálu těžce vydělávají peníze? Kde vznikají 
peníze a milionové příležitosti? Buďte více líní, kreativní, plaťte později - inkasujte 
dříve a hrajte si s penězovodem.

2. MILIONOVÝ POTENCIÁL V PODNIKÁNÍ 
Za co budou lidé platit a za co nikoliv? Jak postupovat, když objevujeme trh, tržní 
příležitost. Testování trhu a zpětná vazba. Pravidlo 80/20 a ABC analýza v podnikání. 
Na co se zaměřit, jak na možná rizika. Tipy pro úspěšný startup, nebo nový projekt či 
upgrade v podnikání.

3. KDE A JAK VYRÁBÍ PODNIKATELÉ PENÍZE 
Myšlením k bohatství v praxi. Počítání, počítání a zase počítání. Jak přetavit méně 
oblíbené hodiny matematiky ze základní školy v penězovod. 
Proč svět funguje přes peníze.



4. ŽIVOT V CASH-FLOW & FIRMA - STROJ NA PENÍZE  
Zabydlujeme se na Pravé straně. Vyrábíme firmu, která funguje, i když zrovna 
lenošíme. Klasické podnikání v realitě Pravé strany. Závislé vs. nezávislé podnikání. 
Jak nažhavit pasívní příjmy, proč a jak odejít do důchodu včas - mladý, bohatý a 
zdravý… Život v cash-flow a na PRAVÉ STRANĚ.

5. INVESTOVÁNÍ NA PRAVÉ STRANĚ 
Báchorky o investování, které zaručeně připraví lidi o peníze, iluze i naději. Investování 
jako životní styl, postoj, filosofie a hra. Jdu tam, kde to sype… Jdu tam, kde jsou 
peníze… Peníze dělají peníze. Investování do vlastní továrny na peníze… Investování 
nejsou pouze akcie, burza, zlato či nemovitosti. Tipy na investice, které jsou levné a 
poskytují výnosy v řádu procent 100, 1000 a více… Více o leverages a pákových 
efektech v podnikání a investování.



6. DIGITÁLNÍ PODNIKÁNÍ & MINIMUM PODNIKATELE  
Opravdu nejsem expert na internetový marketing, neprodávám o tom kurzy ani 
nedávám rady, které nefungují. Otevřu vám hlavní směry internetového marketingu 
tak, jak fungují efektivně pro všechny podnikatele a projdeme si - internet, jako tržiště 
příležitostí a jako místo, kde se páruje vaše nabídka s poptávkou, či opačně. 
Projedeme si digitální minimum pro podnikatele. Vysvětlím vám, proč nemusíte umět 
postupy, ale proč musíte rozumět potenciálu a možnostem. A jak na to, abyste se 
nezhroutili u počítače činnostmi, na které nikdy nebudete experty. Digitální minimum 
pro opravdu každého podnikatele.

7. DIGITÁLNÍ MARKETING JIRKY MAZURA  
Projdu s vámi, jak mi fungují blogy, webové stránky, obsah, konverze. Nakoukneme do 
technologií, které si platím, ale neumím je používat, protože mám na to lidi. Ukážu 
vám, jak pracuji na Facebooku tak, že na to s údivem koukal i expert na FB Naruby. 
Také něco o Twitteru, Youtube a dám vám pár užitečných tipů k obsahu, marketingu a 
budování databáze. Podíváte se do mojí kuchyně. Ukážu vám jeden ze svých strojků 
na peníze…



     BONUSOVÝ MODUL #1:
8. MILIONOVÝ POTENCIÁL NA INTERNETU  
Každý z vás má svůj MILIONOVÝ POTENCIÁL na internetu. Když jej objevíte a 
pochopíte, budete se držet za hlavu a nebudete chápat, proč jste to nedělali dříve! Je 
to tak snadné, levné a efektivní! Co tak na internetu prodávat něco z firemního know-
how na automat, strojek na peníze, na pasívní příjmy a tak, aby to pomáhalo lidem? 
Ukážu vám něco ze své kuchyně. Možná bude stačit, když vyrobíte systém na to, aby 
u vás stáli zákazníci permametní frontu s balíkem peněz v ruce.

BONUSOVÝ MODUL #2:
9. MÁM RÁD PENÍZE, MILUJI SVOBODU A JSEM 
MARKETING… 
O čem to bude? Tak to si nechám jako překvapení. I když asi tušíte :-).

      Jirka Mazur
      DigiPárty 7. dubna 2016


