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Tahák na úspěšné
podnikání

Tahák na úspěšné podnikání vám p!iná"í zcela je-
dine#n$ a%komplexní pohled na to, co je to podnikání. Kniha je skute#n$ 
"kolní „tahák“: obsahuje v"echny zásadní v&ci, které musíte znát a%v&-
d&t, abyste úsp&"n& obstáli u%zkou"ky zvané „vlastní podnikání“ a%je"t& 
si cel$ ten proces skv&le u'ívali.

Kniha je ur!ena pro:

za!ínající podnikatele, jim' poskytne ve"keré praktické informa-
ce, které pot!ebují znát, aby se mohli do svého podnikání pustit;
podnikatele v"!né za!áte!níky, kte!í uvázli na mrtvém bod& a%hle-
dají odpov&( na otázku jak dál;
pokro!ilé podnikatele, kte!í cht&jí své podnikání jen lépe zorgani-
zovat a%zefektivnit, aby jim p!iná"elo je"t& v&t"í prosperitu.

Vedle skute#n& velmi praktického návodu, jak si postavit prosperu-
jící firmu a%na nic p!i tom nezapomenout, obsahuje kniha také !adu 
inspirujících osobních podnikatelsk$ch p!íb&h) Marcely Hrubo"ové. 
Tyto p!íb&hy skv&le ilustrují zejména !adu chybn$ch krok), kter$ch 
byste se mohli jako podnikatelé dopustit – a%umo'*ují vám se jim u' 
dop!edu obloukem vyhnout.

Tato kniha je cenn$m rádcem na va"í cest& budování va"eho vlastní-
ho podnikání.

Projekt FINANCE PRO RADOST
vznikl na podporu vzd&lávání ve finan#ní gramotnosti a% jeho 
cílem je jednoduchou formou u#it lidi rodinn$m a% osobním fi-
nancím, p!edstavovat jim finan#ní sv&t a%jeho uspo!ádání a%p!ed-
kládat jim slo'ité informace o%finan#ních produktech a%slu'bách 
jasn& a%srozumiteln& tak, aby v&d&li, k%#emu produkt nebo slu'ba 
skute#n& slou'í a%jaké jejich reálné 'ivotní pot!eby pokr$vá.

FINANCE PRO RADOST nejsou jenom webov$m portálem 
(financeproradost.cz), ale v%jejich rámci vznikla i%Akademie Fi-
nance pro radost a% její dv& #ásti: Finan#ní akademie, která u#í, 
jak !ídit své rodinné a%osobní finance, a%Podnikatelská akademie, 
která u#í základ)m podnikání – tomu, jak si postavit úsp&"nou 
a%prosperující firmu.

Nejnov&j"ím projektem je vzd&lávací pro-
gram pro d&ti „Ku!átko Pípo u#í d&ti finan#-
ní gramotnosti“. Tento program je zam&!en 
na d&ti od 6 do 18%let a%prost!ednictvím her, 
besed a% praktického vyu#ování s% !adou zá-
bavn& koncipovan$ch vzd&lávacích pom)cek 
u#í d&ti, co jsou peníze, jak s%nimi pracovat 
a% hospoda!it, jak nepropadnout dluh)m, 
a%p!edává mnoho cenn$ch rad a%dovedností 
u'ite#n$ch pro 'ivot.

MARCELA  
HRUBO!OVÁ

se cel$ sv)j profesní 'ivot v&nuje financím. Vystudovala Vysokou 
"kolu finan#ní a%správní, obor poji"+ovnictví. Za#ínala ve státní 
správ&, kde se specializovala na kontrolní #innost v%oblasti daní 
a%vymáhání pohledávek. Od roku 2000 p)sobila na v$znamn$ch 
mana'ersk$ch pozicích v% nejv&t"ích poji"+ovnách na #eském 
a%slovenském trhu a% jako generální !editelka vedla nadnárodní 
inkasní spole#nost. Jejím posledním zam&stnáním ve sv&t& vel-
k$ch korporací byl post !editelky úseku vymáhání pohledávek 
v%bankovním sektoru.

Dnes se pln& v&nuje vzd&lávání ve finan#ní gramotnosti ve své 
spole#nosti Finance pro radost. V%roce 2013 zalo'ila Akademii 
Finance pro radost, kde u#í rodinn$m, osobním a%firemním fi-
nancím. Podporuje 'eny v%jejich uplatn&ní na trhu práce a%p)sobí 
také jako mentorka pro za#ínající podnikatele a%podnikatelky.

„Tato kniha je pro m& ohlédnutím za "kolou 'ivota, kterou 
jsem ve svém 'ivot& dostala, a%m)'e b$t pr)vodcem vám v"em, 
kte!í jste se rozhodli b$t úsp&"ní v%tom, co d&láte.“
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