
Mechanik
Váš!primární!pro>il!ve!zkratce

Klíč!k!budování!bohatství:!Vytváření)lepšího)systému

Silné! stránky:! Dokončování! věcí,! nalézání! způsobů,! jak! vylepšovat!
systémy,!zjednodušování!věcí,!zdokonalování!projektů,!věnování!pozornosti!
detailům.

Slabé!stránky:!Často!jim!dlouho!trvá,!než!věci!dotáhnou!do!konce,!příliš!se!
zdržují! detaily,! zapomínají! na! tým! kolem! sebe,! mohou! být!málo!pružní! a!
neochotní!přistupovat!na!změny.

Úspěchy:!Mechanikům!nejvíce!svědčí,!když!mohou!hledat!způsoby,!jak!věci!
vylepšit.! Velmi!rádi!něco!kutí! a! rozebírají!a! poté! to! sestavují! zpět!novým!a!
lepším!způsobem.!Excelují!při!dokončování!věcí.

Neúspěchy:!Mechanici!nejsou!příliš!dobří!v!začínání!věcí!od!nuly,!protože!
jsou! perfekcionisté! a! obávají! se,! že! by!mohli! začít! špatně.! Necítí! se! dobře!
v! chaotických! nebo! zpolitizovaných! situacích! a! nejsou! příliš! vnímaví! vůči!
emocím.

Nejlepší! role! v! týmu:! Kreativní! řešení! problémů,! vymýšlení! chytrých!
zlepšováků,! organizování! rolí! v! týmech,! vedení! se! zaměřením! na! úkoly,!
učení! se! prostřednictvím! vizuálních! pomůcek! a! podrobností,! komunikace!
prostřednictvím!vývojových!diagramů!a!myšlenkových!map.

Nejhorší! role! v! týmu:! Řízení! lidí,! společenský! život! a! nezávazná!
konverzace,! realistický! přístup,! monitoring! činností,! učení! se!
prostřednictvím!rozhovorů!a!diskuzí,!dodržování!termínů,!vedení!pohovorů!
a!hledání!lidí.

Nejlepší! role! v! životě:! Tvorba! systémů,! zdokonalování! procesů,!
dokončování!úkolů,!vylaďování!věcí,!provozní!strategie,!sběr!dat.

Nejhorší!role!v!životě:!Vyjednávání,!péče!o!zákazníky,!prodej,!zahajování!
projektů,!řízení!lidí,!výběrová!řízení,!motivace!druhých.

Mechanici,!od!kterých!se!můžete!učit:!Henry!Ford!(Ford!Motor!Company),!
Ray!Kroc! (McDonald’s),! Sam! Walton! (Walmart),! Jeff! Bezos!(Amazon.com),!
Larry! Page! (Google),! Frederick! Smith! (FedEx),! Li! Kuang]jao! (singapurský!
premiér).
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MECHANIK

Dominantní!frekvence!bohatství Dynamika!jednání Dynamika!myšlení

DYNAMO A OCEL INTROVERTNÍ INTUITIVNÍ



Mechanik
Popis!vašeho!primárního!pro>ilu

V!Dynamice! bohatství! existuje! pro! každého! vždy! jeden! hlavní! ]! primární! proOil,! který! je!
klíčový! pro! budování! vašeho! bohatství,! a! dva! vedlejší! proOily.! Vedlejší! proOily! jsou!
doplňkové! a!slouží!jako!„stabilizační!křídla“,!o!která! se!v!některých!situacích!můžete!opřít.!
Vaše!bohatství,!naplnění!vašeho!životního!potenciálu!a!skutečný!úspěch! v!podnikání!však!
budou! vždy!záviset! na! tom,! kolik!času! a! pozornosti!budete! věnovat! vašemu! primárnímu!
proOilu! a! cestě! s! ním! spojené.! Vaším! primárním! proOilem!bohatství! je! proOil!Mechanika! a!
vaše!vedlejší!proOily!jsou!Lord!a!Tvůrce.

Shrnutí

Mechanici! jsou!nejlepší! na! dokončování! věcí.! Dotáhnou!rozdělaný!

proces!do!zdárného!konce!a!přijdou!při! tom!na!chytré!způsoby,!jak!

to! příště!udělat! lépe.!Nechtějte!však!po! nich,! aby! něco! začínali! od!

nuly!–!raději!jim!dejte!ke!zdokonalení!stávající!proces!nebo!výrobek.!

Mechanici! jsou!spokojeni,!když!mohou!pracovat!o! samotě,!protože!

ve!společenských!situacích!si!často!připadají!nepříjemně.

Jestliže! Tvůrci! potřebují! chodit! s! hlavou! v! oblacích,! Mechanici! potřebují! být! v! přímém!
kontaktu!s!tím,!co!vylepšují.!Zatímco!Tvůrci!excelují!v!zahajování!věcí,!Mechanici!excelují!v!
jejich! dokončování.! Jsou! to! perfekcionisté,! kteří! mají! neustále! tendenci! věci! vylepšovat.!
Jednou!ze!zásad!Henryho!Forda!bylo:!„Všechno!se!dá!vždycky!dělat!lépe,!než!se!to!dělá!teď.“

Zatímco!Hvězdy!září,!Mechanici!kutí! a!vylepšují.!Se!svými!systémy!jsou!nejraději!v!těsném!
kontaktu!a! vůbec!jim!nevadí,! když!si!při!hledání!toho,! jak!věci!vylepšit,!ušpiní!ruce.!Nemají!
v!povaze! druhé! oslňovat! svým!zjevem!ani! se!v!něm! vyžívat.! Bernard!Marcus,! prezident!a!
spoluzakladatel!společnosti!Home!Depot,!vzpomíná!na!cestu!na!oběd!se!Samem!Waltonem,!
zakladatelem!Walmartu,!který!se!v!osmdesátých!letech!stal!nejbohatším!člověkem!na!světě:!
„Naskočil! jsem!do!Samova! červeného!pick]upu.! Žádná!klimatizace.! Potahy!se! skvrnami!od!
kávy.!Než!jsme!dorazili!do!restaurace,!měl!jsem!košili!propocenou!naskrz.!Takový!byl! !Sam!
Walton!–!nikdy!nebyl!namyšlený!nebo!okázalý.“

Mnozí!Mechanici!se!zatím!do!ničeho!nepustili,!protože!se!stále! ještě!pokoušejí! zjistit,!co!by!
to!vlastně!mělo!být.!Rayi!Krocovi!bylo!dvaapadesát,!když!mu!došlo,!že!nepotřebuje!rozjíždět!
vlastní!podnik.!Stačilo!převzít!jeden!stávající!–!McDonald’s!–!a!vylepšit!ho.!!Tímto!přístupem!
Mechanici!dosahují!nejlepších!výsledků!a!odtud!také!čerpají!největší!uspokojení.

Mezi! úspěšné! Mechaniky! patří! Henry! Ford! (průkopník! automobilového! průmyslu),! Ray!
Kroc! (majitel!řetězce! restaurací!McDonald’s),! Sam!Walton!(zakladatel!řetězce! diskontních!
obchodních!domů!Walmart)!a!Michael!Dell!(zakladatel!počítačové!společnosti!Dell).

Dobře!namazaný!stroj

Ve! čtverci! Dynamiky! bohatství! zaujímají! Mechanici! místo! v! levém!

horním! rohu.! Jsou! zároveň! kreativní! a! zaměření! na! systém.!

Mechanikům! dělá! dobře,! když! si! mohou! o! samotě! něco! kutit! a!

rozebírat! a! zase! skládat! dohromady! věci,! které! už! existují.! Jsou!

mnohem!spokojenější!s!měřitelnými!věcmi,!jako! jsou!data!a!detaily,!

než!s!komplikovanými!věcmi,!jako!jsou!lidé!a!jejich!emoce.

Zatímco! Hvězdy! září,! Mechanici! ! kutí.! Když! něco! tvoří,! dělají! to! tak,! aby! to! vydrželo.!
Mechanici! jsou! nekoneční!perfekcionisté,! a! proto!budou! neustále! hledat!způsoby,! jak! své!
systémy!či!procesy!zlepšit!tak,! aby!věci! fungovaly!jednoduše!a! chytře,! ať!už!jde! o! jakékoli!
výrobky!nebo!služby!–!auta,!hamburgery!nebo!vyhledávání!na!internetu.
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Mechanik
Co!byste!měli!vědět!o!svém!primárním!pro>ilu

Zdokonalování!systému

Mechanici!často!přicházejí!k!věci!trochu!později.! Je!to!proto,!že!jsou!lepší!ve!zdokonalování!
něčeho,! co!už! existuje,! než! ve! vytváření! nových!věcí! z!ničeho.! Úspěšní!Mechanici! si! jako!
podnikatelské!celebrity!v!ničem!nezadají!s!Tvůrci.!K!nejznámějším!Mechanikům!patří!Sam!
Walton,! Ray!Kroc,! Ingvar!Kamprad!a!Michael!Dell,! kteří! stojí!za! expanzí! značek!Walmart,!
McDonald’s,! IKEA! a! Dell.! Mechanici! často! přebírají! od! Tvůrců! jejich! Oirmy,! které! k! tomu!
dozrály,!aby!rozjeli!globální!systémové!podniky,!které!se!pak!šíří!po!celém!světě.!Mechanici!
stojí! téměř!za! každým! franšízovým!podnikem! nebo!společností! s!mnoha!pobočkami! a! za!
všemi! Oirmami! v! oblasti! výroby,! distribuce! a! logistiky,! v! nichž! se! veškerá! kreativita!
soustředí!spíše!na!systémy!než!na!produkty.

Úspěšní!Mechanici!dokázali!překonat!svou!potřebu!být!zapojeni!úplně!do!všeho!a!soustředí!
své! úsilí!pouze!na!motor,!který!pohání!jejich!podnik!–!zatímco!o!design!a! čalounění!se! jim!
starají!druzí.!Do!svého!proudu!se!dostávají,!jakmile!přenechají!řízení!lidí!jiným!a!začnou!se!
soustředit! na! efektivitu! provozu.! Je! totiž!koneckonců!mnohem! jednodušší! opravit! proces!
než!člověka.

Kdy!jsou!Mechanici!nejlepšími!vůdci

Mechanici!rádi! rozebírají! věci!a! opět!je! skládají! dohromady.! Nezaleknou!
se! ani! toho,! kdyby! měli! vyměnit! kola! na! jedoucím! autě.! Tato! jejich!
vlastnost! je! vede! k! tomu,! že! to,! jak! se! věci!momentálně! dělají,! neustále!
podrobují!testům,!což!může!být!pro!některé!lidi!velmi!stimulující,!ale!pro!
jiné! naopak!velmi! frustrující.! Mechanici! jsou!nejlepšími! vůdci,!pokud!se!
drží!stranou!sporů!a!hledají!možnosti!zdokonalení!daného!postupu!nebo!
systému,!které!pak!jejich!tým!po!důkladném!školení!zrealizuje.

Kdy!Mechanici!komunikují!nejlépe

Mechanici!milují! brainstorming! a! zkoumání!možností! pomocí!vizuálních!
pomůcek! a! diagramů.! Jejich! nejpřirozenější! komunikační! metodou! je!
sdělovat! informace! novými! a! zajímavými! způsoby.!Důležité! pro!ně! také!
je,! aby! měli! čas! se! na! svou! prezentaci! dostatečně! připravit.! Chtít! po!
Mechanikovi!něco!okamžitě! bez!předchozího!upozornění!rozhodně!není!
způsob,!jak!z!něj!dostat!to!nejlepší.!Komunikace!prostřednictvím!otázek!a!
odpovědí! je! pro! Mechaniky! také! vhodná,! neboť! jim! dává! možnost!
odhalovat!další!oblasti!vyžadující!hlubší!zkoumání.

Jak!se!Mechanici!dostávají!do!svého!přirozeného!proudu

Mechanici!se! dostávají!do!svého!přirozeného!proudu!vnášením!řádu!do!
chaosu,! čímž!se! liší!od!Tvůrců,! kteří!naopak!rádi! z!řádu!vytvářejí!chaos.!
Mechaniky! naplňuje! dokončovat! a! úspěšně! završovat! dílo,! proto! je! v!
jejich!přirozeném!proudu! spíše! dokončování! řady!menších!projektů,!než!
nikdy!nekončící!práce!na!velkém!díle.
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Mechanik
!

Případová!studie

Michael!Dell

„Přímo'od'Dellu”

První!počítač!dostal!Michael!Dell!od!svých!rodičů!ke!svým!patnáctým!narozeninám.!K!

jejich!zděšení! ho! Michael! okamžitě! rozebral,!protože! jako! typický! zástupce!pro>ilu!

Mechanik! prostě! musel! zjistit, ! jak! funguje.!O! čtyři! roky! později,! během! studia! na!

Texaské! univerzitě,! založil! Dell! >irmu! PC’s! Unlimited,! která! prodávala! počítače!

s!kon>igurací!podle!přání!zákazníka,!sady!pro!upgrade!a!doplňkové!komponenty.!Její!

obrat!záhy!dosahoval!padesáti!až!osmdesáti!tisíc!dolarů!za!měsíc.

Porovnáváme]li,!jakým!způsobem!přišel!na!svět!Dellův!první!počítač,!s!úsilím,!které!věnoval!
zdokonalování! svých! strojů! Steve! Jobs,! vidíme! jasně! rozdíl! mezi! proOilem! Mechanika! a!
Tvůrce.!Osm!měsíců!poté,!co!Dell!založil!společnost!PC’s!Unlimited!(později!přejmenovanou!
na! Dell! Computer! Corporation),! zavolal! lokálnímu! prodejci! od! Intelu! a! poprosil! ho! o!
kontakty!na!místní!inženýry,!kteří!by!dokázali!zkonstruovat!počítač!s!procesorem!Intel!286.!
Dostal! jména! šesti! nebo! sedmi! inženýrů,! zavolal! jim! a! řekl,! že! by! potřeboval! navrhnout!
počítač.

Jeden! z! nich,! Jay!Bell,! odpověděl:! „Myslím,! že! bych! to!mohl! zvládnout! tak! za! týden! nebo!
týden!a! půl! a! bude! to! stát!dva! tisíce! dolarů.“! To!se! Dellovi! nezdálo! jako!příliš!velký!risk,!
takže!mu! řekl:! „Zrovna! odjíždím! na! týden! pryč.! Dám! vám! tedy!tisíc!dolarů! teď! a! dalších!
tisíc,! jakmile! se! vrátím.“!Když! se! Dell!vrátil,! Jay!Bell! pro!něj!měl! postavený!první!počítač!
s! procesorem! Intel! 286.! Tento! Dellův! zcela! odlišný! přístup! k! procesu! výroby! počítačů!
zhodnotil!Steve! Jobs!slovy:! „Apple!a!Dell! jsou!de! facto!jediné!společnosti!v!tomhle!odvětví,!
které! vydělávají.!Dell!toho!dosahuje! díky!tomu,! že!funguje! jako!jakýsi!počítačový!KauOland,!
zatímco!my!vyděláváme!díky!inovativnosti.“

Dell! začal! stavět! a! prodávat!
své! počítače! v! roce! 1985! ve!
svém! poko j i! na! ko le j i .!
Montoval! je! na! zakázku!
z! jednotlivých! komponent! a!
držel! nízké! náklady.! Zájem!
byl! okamžitý.! V! roce! 1986!
Dell! najal! Lee! Walkera,!
rizikového! investora,! jako!
prezidenta! společnosti.! Díky!
jeho! kontaktům! získal! Dell!
Oinanční!prostředky!potřebné!
pro! rozvoj! společnosti! a! pro!
její! uvedení! na! burzu! v! roce!
1988.! Vstup!na!burzu!přinesl!
společnosti! třicet! milionů!
dolarů.! Do! tří! let! od! svého!
založení!se!tak!Dell!Computer!
Corpora t ion! proměn i l a!
z! O i r m y! o! j e d n o m!
zaměstnanci!ve!společnost!se!jměním!80!milionů!dolarů.
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Systém!dodávek!cenově!výhodných!počítačů!stavěných!na!míru!pomáhala!Dellovi!vyvíjet!a!
posouvat!řada!krizí.!Nejprve!v!roce!1989!po!pětiletém!raketovém!růstu!prudce!klesly!ceny.!
Dell!o!tom!říká:! „Najednou!nám!zůstaly!spousty!počítačových!čipů,! které!nikdo!nechtěl!–!a!
které! nás!pochopitelně!stály!hory!peněz.“!Dell!musel!začít!vyprodávat!zásoby:!„Docela!nás!
šokovalo,! jak!rychle! jsme! se! stali!společností!známou!tím,!že! má!problémy!se! skladovými!
zásobami.“! Proto! se! Dell! soustředil! na! vytvoření! systému,! který!by! podobným! situacím!
v!budoucnu!předcházel.

Podobně! jako!kdysi!Ford,!i!Dell!pochopil,!že! problém!spočívá!v!„rychlosti!obrátek!zásob“!–!
tedy! v! počtu! „obrátek! zásob“,! jakého! může! dosáhnout! zvýšením! prodeje! a! snížením!
množství!zboží!na!skladě.!Zatímco!Hvězdy!budou!svůj!cyklus!aktiv!zpomalovat!–!a!udržovat!
co!nejdéle! hodnotu! své! značky,! Mechanici! budou! svůj! cyklus!aktiv!zrychlovat!–!budou!se!
snažit!zvýšit! rychlost!obrátek!zásob.!Dell!si!uvědomoval,!že! „kvalita! informací,!které!máte!
k!dispozici,! je! nepřímo!úměrná!množství!potřebných!aktiv,!v!tomto!případě!nadbytečných!
zásob…!Máte]li!přesné!informace!–!tj.!pokud!přesně!víte,!co!lidé!chtějí!a!kolik!toho!chtějí!–!o!
tolik!méně! skladových!zásob! potřebujete! držet.“! S!podporou! dodavatelů!a!zákazníků!Dell!
začal!minimalizovat!držené!skladové!zásoby,!díky!čemuž!mohl!poskytovat!bezkonkurenční!
ceny.

Krize,!která!přišla!v!roce!1993,!mu!pomohla!systém!vyladit!ještě!více.!Společnost!Dell!rostla!
rychleji,! než! odpovídalo! její! schopnosti! Oinancovat! svůj! další! růst.! Michael! Dell! řekl:!
„Vyrostli! jsme! příliš!rychle.! Uvědomili! jsme!si,! že!musíme! změnit!své!priority.! Potřebovali!
jsme!se!soustředit!na!pomalý!stabilní!růst!a! likviditu.“!Likvidita,!ziskovost!a! růst!se!od!této!
chvíle!staly!základem!Dellova!systému:!„Jakmile!jsme!zavedli! jednoznačný!systém!měření!a!
hodnocení,!bylo!jasně!vidět,! které!divize! fungují!a!které!ne,!a!bylo!možné!podle! toho!měnit!
použitou!strategii.!Například! jsme! změnili!náš! informační! systém! tak,! aby!prodejce! mohl!
vidět!výši!marže!u!daného!produktu!doslova!během!toho,!co!jej!prodával!po!telefonu.“

Dell!tedy!překonal!i!nepřízeň!roku!1993!a!na!základě!poučení!z!těchto!krizí!zformuloval!tři!
zásady,! z! nichž! se! stala! „Dellova! tři! zlatá! pravidla“:! 1)!minimalizujte! skladové! zásoby;! 2)!
vždy!naslouchejte!zákazníkům;!3)!nikdy!neprodávejte!jinak!než!přímo.

Dell! se! rozrostl! v!obrovskou! společnost,! což!Michael!Dell! komentoval! slovy:! „Na! střední!
škole! nás! neučili,! jak! řídit! třímiliardovou! společnost,“! a! přivedl! si! do! Oirmy! další! posily!
zvenčí,!neboť!ani!Mechanici,!ani!žádný!jiný!s!osmi!proOilů!nezmohou!nic!bez!týmu.!Jak!Dell!
vysvětluje:!„Když!řídíte!společnost,!ať!už!malou!nebo!velkou,!nemůžete!všechno!dělat!sami.!
Vlastně! toho!můžete! dělat! sami! jen!velmi!málo.“! A!dodává:! „Jedna!
z!výzev,!s!nimiž!se!musíte!vyrovnat,! jak!se!vaše!společnost!rozrůstá,!
je,! že! máte! tendenci! být! příliš! pohlceni! svými! silnými! a! slabými!
stránkami!a! je!pro!vás!těžké!být!objektivní.!Slyšel! jsem,!že! se!tomu!
říká! „věřit!svým!vlastním! tiskovým! zprávám“,! ale! já! o! tom!mluvím!
spíš!jako!o! „dýchání!vlastních!výfukových! zplodin“.! A!to!není!příliš!
zdraví!prospěšné.“

Dell!si!přivedl!na!pomoc!s!prováděním!změn!konzultační!Oirmu!Bain!
&!Co!a! její!konzultant! Kevin!Rollins!nastoupil! přímo!do!Dellu,! aby!
toto! úsilí! podpořil.! S! příchodem! internetu! si! zákazníci! mohli!
nakonOigurovat!své!počítače!on]line,!zaplatit!je!on]line!a!nechat!si!je!
dovézt! až! domů.! Příjmy!Dellu! začaly!znovu! šplhat!vzhůru! a! tento!
trend! vyvrcholil! v! roce! 1999,! kdy! Dell! předstihl! Compaq! a! stal! se! největším! prodejcem!
osobních!počítačů!v!Americe.

IT!průmysl! vstupuje! do!nového!cyklu.!Vydá! se!Dell!stejnou! cestou! jako!Ford,! jak!se! bude!
toto! odvětví! vyvíjet! a! posouvat?! V! očekávání! změn! se! společnost! Dell! Computer!
Corporation! v! roce! 2003!přejmenovala!na!Dell!Inc!a!zaměřila! se! i!mimo!trh! IT!–!na! trh! s!
elektronikou,! kde! aplikovala! svůj! model! přímého! prodeje! v! oblasti! domácí! zábavy,!
televizorů! a! multimédií,! a! na! očekávané! propojení! domácích! spotřebičů,! elektroniky,!
internetu!a!mobilních!sítí.

V!roce! 2004!Dell!povýšil!Kevina!Rollinse!na!prezidenta!a!generálního!ředitele! společnosti,!
zatímco!sám!zůstal!předsedou!správní!rady.!V!roce!2005,!dvacet!let!poté,!co!Dell!prodal!svůj!
první! počítač,! ocenil! magazín! Fortune! společnost! Dell! Inc! první! příčkou! na! svém!
celosvětovém! žebříčku! nejobdivovanějších! společností.! V! roce! 2006! činila! hodnota!
společnosti!Dell!sedmnáct!miliard!dolarů.
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Mechanik
Vaše!strategie!vytváření!bohatství

Abyste!pochopili!skutečnou!sílu!této!šestibodové!strategie,!pokuste!se!představit!budování!
bohatství! jako!budování!hory!s!následným!hloubením! koryta! řeky.!Jakmile!máte! základnu!
bohatství!hotovou!a!začnete!investovat!do!udržení!kontaktu!se!svým!přirozeným!proudem!
tím,! že!budete!maximálně!využívat!svůj!moment!vytváření!bohatství,!začíná! vznikat!řeka.!
Dále! je! klíčové,! abyste! předtím,! než! začnete! využívat! pákového! efektu,! byli! vlastníky!
hodnoty,! kterou! vytváříte.!Neméně! klíčovým!bodem! je! zajištění! toku! peněz! –!to! je! Oinální!
krok,!na!nějž!se!často!zapomíná!

1. Budování!základny!bohatství

Jste!dynamičtí,! ale! s! introvertní!tendencí,! proto! si!pravděpodobně! své!přátele!vybíráte!
pečlivě.!A! nyní!nastal!čas! si!stejně!pečlivě!vybrat! i!kontakty!a!lidi!do! své!sítě!bohatství.!
Lidé! kolem! vás! přitáhnou! pozornost! trhu! k! vašemu! přirozenému! talentu,! jímž! je!
zdokonalování!procesů.!Vaši!cestu!k!bohatství!nejvýznamněji!urychlí!lidé,!kteří!vytvořili!
produkty!nebo!podniky,! jež!vy!teď!budete!distribuovat!nebo! franšízovat,!a!také!ti,! kteří!
vás!mohou!napojit!na!vaše!trhy.

2. Moment!vytváření!bohatství

Jako!Mechanici!potřebujete!věnovat!maximum!času!inovování!a!zdokonalování!systémů!
podniku,!do! nějž!jste! se! rozhodli!zapojit.! To! zahrnuje!také!neustálý! proces! zátěžových!
zkoušek,!ladění!a!měření.

3. Vytváření!hodnoty

Vaše! zásadní! činnosti! směřující! k! vytváření! hodnoty! zahrnují! dokumentaci! všech!
systémů! a! procesů! a! všech! výsledků! kontrol! a! měření.! Tím! budujete! platformu! pro!
hodnotu,! která! přetrvá! nejen! aktuální! podnikatelskou!aktivitu,! ale! i! tu!bezprostředně!
následující!–!a!také!všechny!po!ní.

4. Vlastnění!hodnoty

Vlastnictví!musí! spočívat!v!systémech,!které!vytváříte.!Není!nutné,!abyste!vlastnili!daná!
aktiva.!Potřebujete!vlastnit!operační!systém,!a!to!předtím,!než!jej!začnete!šířit.

5. Pákový!efekt

Pákový!efekt!potřebujete!vytvářet! prostřednictvím!systému,!který!jste!sami!vytvořili.!Ať!
už! se! jedná! o! licencování! nebo! franšízování,! čím! bude! systém! méně! komplikovaný! a!
jednodušší! k! použití,! tím! většího! pákového! efektu! budete! moci! dosáhnout.! Pákového!
efektu!dosáhnete!také!prostřednictvím!partnerů!využívajících!váš!systém.

6. Zajištění!toku!peněz

Váš! tok! peněz!vzniká! z! hodnoty,! kterou!váš! systém! přináší.! Zajistěte! si! proto! náležité!
franšízové,! licenční! nebo! distribuční! smlouvy,! které! vám! umožní! vytvořit! z! vašeho!
systému!nevysychající!zdroj!Oinančních!příjmů.
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