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Dámy a  pánové, milí 
podnikatelé, milé 
podnikatelky,

vstoupili jsme do nového 
roku tak, jak se nám ještě 
nikdy nestalo, tedy s  rouš-
kou na ústech a  koronou 
v zádech. Tak jako byl ten 
uplynulý rok velmi nestan-
dardní, i  ten letošní nám 

jistě zůstane dlouho ve vzpomínkách jako výjimečný.

A je zcela na nás, zda si k řádce 2021 napíšeme nějaké 
„ošklivé“ slovo, anebo to bude rok plný změn, které nás 
posunou dále. Staré přísloví říká, že „hrozny vydávají 
nejlepší šťávu, až když jsou pod velkým tlakem“.

Nikomu samozřejmě nepřejeme nic špatného, ale „vše 
špatné je pro něco dobré“, či „co nás nezahubí, to 
nás posílí“, a tak dále, jak by pokračovala teta Kateři-
na ze známého Saturnina. Situace okolo nás je vážná 
a v žádném případě ji nechceme podceňovat. Snažme 
se to brát jako impuls ke změně. Mezi členy TAB Board 
vidíme pozitivní příklady i v takových „beznadějných“ 
odvětvích, jako je např. restauratérství nebo fitness. 

Vzhledem k  tomu, že „v  nouzi poznáš přítele“ jsme 
přesvědčeni, že právě komunita členů TAB Board je 
tím pravým místem, kde všichni majitelé firem nalez-
nou podporu, radu a energii na překonávání překážek. 
Jsme členy celosvětové komunity, která je k dispozici 
každému jednotlivému členovi ve všech 22 zemích 
naší zeměkoule. Ano, „nejlepší pomocník je na konci 
naší ruky“, ale hned na druhém místě jsou naši kolego-
vé, podnikatelé, majitelé firem.

Stále se mluví o šetrném využívání zdrojů a obnovitel-
ných energiích. Nebojte se, nechceme vám radit, abys-
te si vybudovali přílivové elektrárny a nesmyslně přetě-
žovali energetickou síť ve špičkách. Jen si dovolujeme 
upozornit na nenápadný, ale trvalý zdroj podnikatelské 
energie, který už 30 let zásobuje majitele firem po ce-
lém světě. Nejen modří už vědí, že se jedná o členy TAB 
Boardu, kteří si vzájemně pomáhají nejen v  dobách 
veselých, ale zejména nyní, kdy podnikání je opravdu 
složitá disciplína.

Nepůjde to vše samo, protože „bez práce nejsou ko-
láče“, ale věřím, že se nám to všem společně podaří 
zvládnout a do roku 2022 budeme vstupovat s pěkně 
běžícím businessem a úsměvem na tváři.

Přeji nám všem hodně energie, pevné zdraví a radost 

ze života!

Šimon Mastný 
Managing Partner TAB Board CZ&SK

NOVINKY
Z TAB BOARD
Stále v kontaktu

Situace spojená s  dopady ekonomických kroků vlády 
odkryla potřebu a  výhody spolupráce mezi podnikate-
li. V momentě, kdy podnikatel řeší konkrétní problém, je 
potřeba mít se na koho obrátit a získat nestrannou zpět-
nou vazbu i  jiný úhel pohledu na možná řešení. A prá-
vě to členové podnikatelských TAB Boardů získávají při 
zasedání Boardu, a  to i společně s konkrétními radami. 
O  podporu naši členové nepřichází ani v  dobách vlád-
ních omezení. Stále probíhají pravidelná setkání porad-
ních boardů, a  to jak online, tak i osobní – za dodržení 
přísných hygienických pravidel. S TAB Board totiž nejsou 
podnikatelé na svůj byznys sami, zejména v době, kdy to 
potřebují nejvíce.

Nová posila v Praze

Pražský tým TAB Board má novou posilu. Je jí Jana Pil-
ná, která se stala contract facilitátorkou a po boku Ingrid 
Šůrové, regionální ředitelky TAB Board v regionu Praha 
SEVER, bude pomáhat tamním podnikatelům s  řízením 
a  rozvojem jejich firem. Uplatní tak své více jak 20leté 
zkušenosti z působení ve finančním oboru, stejně jako ty 
nabyté z vlastního podnikání. Od roku 2016 působí jako 
koučka věnující se zejména oblasti pracovního a osobní-
ho rozvoje.

Můžete růst s námi

Koncept TAB Board nepředstavuje pouze služby spoje-
né s podporou majitelů a manažerů malých a středních 
firem, ale také podnikatelskou příležitost. Vzhledem 
k  tomu, že naším cílem je zprostředkovat možnost za-
pojit se do TAB Boardů podnikatelům ze všech regionů, 
hledáme franšízové partnery, kteří budou ve svých ob-
lastech organizovat a  řídit zasedání boardů a poskyto-
vat individuální koučink svým členům. To vše s využitím 
exkluzivních sofistikovaných nástrojů, které koncept TAB 
Board se svou více jak 30letou zkušeností vyvíjí a posky-
tuje všem svým franšízantům. 



4 kroky k efektivnímu 
podnikání 
Ať už bylo vaše podnikání pandemií COVID-19 ovlivněno pozitivně 
nebo negativně, lze téměř se 100% jistotou říct, že není stejné jako 
na začátku loňského března. Uplynulé měsíce všem majitelům a ře-
ditelům firem ukázaly, jak důležité je mít připravený scénář fungo-
vání pro nenadálé situace, jakou koronavirová krize bezesporu je. 

A jak vidíme nejen u nás, stále ještě není čas na to je odložit. Podni-
katelé totiž stále žijí v prostředí plném omezení a vládních opatření, 
která efektivnímu podnikání nepřejí. To však není důvod rezignovat 
na snahu rozvíjet svůj byznys, a právě efektivita všech vašich roz-
hodnutí je v tomto momentu klíčová.

Jak však na to? Máme pro vás několik tipů, které vám pomohou v bu-
doucnosti lépe reagovat na změny, které váš byznys mohou potkat. 

Přizpůsobte se změnám na trhu

Není pochyb o tom, že pandemie odhalila slabiny mno-
ha firem. Ačkoli některé podniky začaly s digitální trans-
formací před COVID-19, řada dalších se k  tomu teprve 
odhodlávala. Pro některé byla pak nastalá situace impul-
sem přikročit od uvažování o digitalizaci jejich podnikání 
k činům. Je jasné, že jste jako majitelé firem byli nuceni 
učinit nejrůznější změny, nastavit nové procesy, změnit 
strategii, například co se komunikace s klienty týká. Bylo 
by chybou domnívat se, že až pandemie zmizí, vrátí se 
vše ke starým pořádkům. Proto nepřestávejte na zapo-
čatých krocích dále pracovat. Vytvořte a rozvíjejte svůj 
tým, který bude dále projekt digitalizace spravovat a im-
plementovat je do dalších procesů ve firmě. Do budouc-
na to pro vás může mnohdy znamenat výraznou výhodu 
před konkurencí.

Počítejte s alternativami

Pojem diverzifikace je pro všechny podnikatele důvěr-
ně známý a  téměř všichni ví, jak důležitá v byznysu je. 
A ukázalo se to i v době krize způsobené pandemií. Na-
příklad v momentě, kdy došlo vlivem omezení fungování 
firem například k  narušení dodávek od subdodavatelů. 
Tím trpěly často i  stabilní výrobní podniky. Problémy 
s dodavateli mohou totiž ovlivnit jak vztah se zákazníky, 
tak i „cash-flow“ a nastavené procesy. Proto pokud do-
šlo k narušení vašich dodavatelských řetězců, měli bys-
te zvážit zabezpečení pomocí alternativních dodavatelů 
a dalších klíčových poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že 
se inovace staly klíčovým faktorem pro přežití v podniká-
ní, zapřemýšlejte o navázání vztahů s novými dodavateli, 
o  nových obchodních partnerstvích nebo dokonce ak-
vizicích konkurentů. I to vám může v případě další krize 
pomoci zvládnout situaci lépe – budete totiž připraveni.

Rychle reagujte na požadavky 
zákazníků

Majitelé firem se někdy mohou soustředit na rozvoj svých 
firem natolik, že zapomenou na lidi, kteří udržují jejich 
podnikání v  chodu – na své zákazníky. Ruku na srdce, 
přežil by váš byznys uplynulé měsíce bez zákazníků a je-
jich loajality? Proto je zcela na místě doporučení, aby 
do budoucna byli vaši zákazníci jádrem každého vašeho 
obchodního rozhodnutí. Zvolíte-li prozákaznický přístup 
zajistíte, že hlasy vašich klientů budou slyšet a vy se jimi 
budete moci inspirovat. Pokud však své zákazníky opo-
menete vzít v úvahu, riskujete, že přejdou ke konkurenci. 
Nyní je navíc vhodný čas investovat do porozumění po-
třebám vašich zákazníků a podpořit inovace. Proto s nimi 
buďte v  co nejčastějším kontaktu, zjistěte, co opravdu 
chtějí a potřebují. 

Zůstaňte konkurenceschopní 

Jakkoli tato pandemie byla obtížná, poskytla podnikům 
příležitost znovu se objevit. Pokud chcete během této 
doby prosperovat, zaměřte se na zefektivnění vašeho 
provozu a hledání nových příležitostí. Zvažte sledování 
nových toků příjmů prostřednictvím nových produktů 
nebo služeb a podívejte se na nové způsoby fungování. 
Podniky, které uspějí nejvíce, budou ty, které využívají 
myšlení zaměřené na budoucnost. Zatímco mnoho pod-
nikatelů přešlo na začátku pandemie do „režimu přežití“, 
nyní je čas tvořit dlouhodobé plány a nastavit cíle, kte-
rých chcete dosáhnout. 

Aby byl váš byznys v  současné době úspěšný, musíte 
přemýšlet i o tom, jak reagovat na změny, jak být flexi-
bilní, což znamená zamyslet se nad efektivitou vašeho 
podnikání. Nemusíte se na to připravovat sami. Obraťte 
se na TAB Board a  prodiskutujte s  námi, jak vám dnes 
můžeme pomoci!

DŮVODŮ,10
proč se majitelé firem 
potřebují setkávat 



Financím se pražská podnikatelka věnuje celý svůj 
profesní život. Poté, co vystudovala obor zaměře-
ný na finance a pojišťovnictví, začala v roce 2008 
spolupracovat s poradenskou společností Partners. 
„Následně jsem se stala společníkem v  menší fi-
nančně poradenské firmě. Od roku 2012 jsou mojí 
doménou investice, což v roce 2017 vyústilo v za-
ložení vlastní firmy Melior Invest,“ vysvětluje Petra 
Štěpánková.

V tu dobu se také poprvé setkala s konceptem TAB 
Board, když na jedné networkingové snídani po-
tkala Ingrid Šůrovou, regionální ředitelku TAB Pra-
ha – region SEVER. Právě její zkušenosti, schopnost 
empatie a  nasazení Petru přiměly k  tomu stát se 
členkou jejího podnikatelského boardu. „Očeká-
vala jsem možnost sdílení podnikatelských staros-
tí i zkušeností, možnost získat inspiraci a jiný úhel 
pohledu na mé podnikání,“ říká Petra Štěpánková 
s tím, že toho všeho se jí v rámci pravidelných zase-
dání boardu dostává. 

Během nich totiž každý člen může přijít se svým 
konkrétním tématem, problémem či dotazem, a po-
žádat své kolegy o pomoc, radu nebo zpětnou vaz-
bu. To vše v  nekonkurenčním prostředí podobně 
nastavených majitelů a manažerů malých a střed-
ních firem. Právě to vnímá Petra jako jednu z výhod, 
které jí členství v TAB Board přináší, a díky ní se 
jí podařilo získat odpovědi na některé své otázky 
– například ohledně propagace jejích služeb nebo 
daňové optimalizace. Mimo to pak také zjistila, jak 
ostatní obecně nahlíží na investiční poradce, což 
může být velmi důležitý poznatek pro další rozvoj 
jejího byznysu.

Pozitivní dopad

To vše má na dosah ruky i v době, kdy se všude do-
kola skloňuje slovo krize ve všech pádech. I když, jak 
sama Petra říká, její byznys ovlivnila situace spoje-
ná s pandemií COVID-19 spíše pozitivně. „Intenzivní 
komunikace s klienty mě s nimi velmi sblížila. Vyu-
žili jsme poklesů na akciových trzích a nakoupili za 
nižší ceny. Po následném oživení byli klienti velice 
spokojení. Nikdo nepanikařil, a  do portfolií přidá-
vali více peněz,“ popisuje „covidovou“ situaci Pe-
tra Štěpánková. Lze předpokládat, že tento trend 
bude i nadále pokračovat. Lidé si totiž již více uvě-
domují důležitost efektivní tvorby rezervy. Je totiž 
pravdou, že lépe se vám rozhoduje s vědomím, že 
máte vytvořený finanční polštář, a máte se na koho 
obrátit s prosbou o radu. Tak, jak se mohou klienti 
obracet na Petru a ona na své kolegy z pražského 
TAB Boardu. 

A komu by členství, které je pro ni i díky individuál-
nímu coachingu takovou „podnikatelskou terapií“, 
doporučila?  „Všem podnikatelům, kteří jsou ote-
vření a chtějí na svém podnikání neustále pracovat 
a posouvat ho dál,“ doplňuje Petra Štěpánková. 

TAB Board mi 
pomáhá efektivně 
investovat čas do 
rozvoje firmy

Svým klientům radí Petra Štěpánková, jak investovat do největších světových firem a zhodnocovat tak 
své finance. V TAB Board nachází inspiraci i jiný úhel pohledu na svůj byznys. 



KDO JSOU ČLENOVÉ TAB BOARD
V ČESKU A NA SLOVENSKU?

Zaujala Vás možnost stát se členem TAB Board a využívat 
tak zkušeností, rad a tipů od ostatních členů boardu?

Neváhejte a kontaktujte nás. www.tabcz.cz
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