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Veškerá práva vyhrazena.   

 

 

Úspěšní majitelé firem a riziko podnikání! 
 
 
Chcete zbohatnout? Staňte se majiteli byznysu. Právě tak se mnozí lidé stali bohatými. V Evropě i v USA. 

Chcete zůstat bohatí? Přemýšlejte, zda neudělat pravý opak. Proč? Možná Vás zaujme 5 následujících 
myšlenek.  

1. Uvědomte si riziko koncentrace. Čím úspěšněji roste byznys, který vlastníte, tím větší riziko pro 
Vás představuje. Pokud budete sledovat své bohatství, zjistíte, že právě položka "hodnota vlastního 
byznysu" se stává ve Vašem majetkovém výpisu stále dominantnější. Stále více je Vaše budoucnost 
závislá na jediné položce Vašeho majetku. 

2. Nepodléhejte emocím. Je přirozené, že jste s Vaším byznysem svázáni pupeční šňůrou. 
Vybudovali jste ho od nuly. Můžete být na sebe hrdí - dokázali jste obstát v tvrdé konkurenci. 
Určitě si nepřipouštíte, že by tento byznys nemusel fungovat. Je to ale opravdu tak? Skutečně 
přežije každý, někdy i léta úspěšný, byznys všechny nejistoty trhu? Popovídejte si o svém byznysu 
čas od času s někým, kdo s ním není tak emocionálně svázaný. 

3. Skutečně nechcete prodat? Buďte racionální při přemýšlení o tom, zda nenastal vhodný čas Váš 
byznys prodat. Anebo zda není čas prodat alespoň část Vašeho podílu a zůstat spolumajitelem. 
Pokud jste skutečně úspěšní, dá se předpokládat, že najdete strategického investora. Možná najdete 
zájemce v řadách svých spolupracovníků. Pokud ale nikdo nejeví o Váš byznys zájem, je otázka, 
zda se Vám opravdu daří tak dobře, jak si myslíte. 

4. Diverzifikujte.  Pokud prodáte část svého byznysu, můžete získané prostředky investovat. Do 
jiných byznysů, tj. do akcií i dluhopisů jiných firem. Nebo do nemovitostí. Lze jen doporučit 
strategii, která pomáhá rovnoměrně rozložit Váš majetek do 3 pilířů: vlastního byznysu, cizího 
byznysu i nemovitostí. Diverzifikací je i to, když se stanete majiteli dalšího byznysu - jenom by měl 
být v úplně jiném oboru než Váš byznys původní. 

5. Vycházejte z toho, co od života chcete. Chcete se k Vašemu byznysu navždy připoutat? A vsadit 
Vaši budoucí životní úroveň na jednu kartu? Nebo chcete být svobodní a mít možnost nepracovat? 
Pokud si ujasníte své životní preference, všechna ostatní rozhodnutí již budete činit v mnohem větší 
pohodě. 

Nevsázejte všechno na jednu kartu a zvažte přestřižení  

     pupeční šňůry, která Vás spojuje s Vaším byznysem. 

Vladimír Fichtner  


