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Příběh č. 1: 1993-1999

Start podnikání – fáze PODNIKÁNÍ Z NADŠENÍ

• věk 20 let, ženatý, roční syn
• „PENÍZE JSOU VELKOU MOTIVACÍ, OBZVLÁŠŤ POKUD JE NEMÁŠ“ 
– Maslowova pyramida v praxi

• NO Internet, Google, Facebook, ....
• KDYŽ NĚCO CHCEŠ, MUSÍŠ SI PRO TO DOJÍT 
• Investice do vlastního vzdělání – semináře, knihy



Příběh č. 1: 1993-1999

VZDĚLÁNÍ:
✓ co je to vlastně podnikání – jak podnikat?
✓ vedení sebe
✓ vedení lidí
✓ vedení komunikace s klienty
✓ vedení komunikace s úřady:

➢finanční úřad
➢zdravotní pojišťovna
➢sociálka



Příběh č. 1: 1993-1999

VZDĚLÁNÍ:
✓ odborné informace
✓ obchodní dovednosti
✓ manažerské dovednosti
✓ personální dovednosti
✓ podnikatelské dovednosti

✓ MINDSET „dovednosti“ – životní postoj, nastavení hlavy
✓ mít své PROČ? – POSLÁNÍ, VIZE



Příběh č. 1: 1993-1999

AHA MOMENTY – fáze PODNIKÁNÍ Z NADŠENÍ

• když máš proč, tak se ze země vždycky zvedneš
• podnikání je cesta k vlastní seberealizaci, naplnění a sebeuspokojení
• ukázat ostatním, že to dokážu – rodiče, kamarádi, okolí – pochybnosti
• návody od úspěšných fungují (když tomu věříš...)
• když něco chceš, tak zvedni zadek a dojdi si pro to
• nikdo za tebe nic neudělá
• úspěch je věc rozhodnutí – nejde to „vyzkoušet“
• druzí nemusí vidět věci jako ty: JÁ zapálený – ON ???
• když si nevážíš sám sebe, tak si tě nemohou vážit ostatní – definice 
vlastní sebehodnoty a sebelásky





Příběh č. 1: 1993-1999

AHA MOMENTY – fáze PODNIKÁNÍ Z NADŠENÍ

Na určitou velikost firmy, obratu, příjmu stačí vlastní nasazení, 
nadšení a odvaha. Pokud však chcete jít dále, potřebujete víc.

1998 – 1999: vyčerpání, stagnace, ztráta víry, rozhodnutí skončit



Příběh č. 2: 2000 – 2013

FÁZE SYSTEMATICKÉHO BUDOVÁNÍ „VLASTNÍHO“ PODNIKÁNÍ

• 1/2000 - nový START

• 1/2000 – včetně mě 2 spolupracovníci, obrat 0, pozice REPRE

• 1/2004 – cca 300 spolupracovníků, pozice ZEMSKÝ ŘEDITEL, obrat 

500.000 jednotek/rok = cca 100.000.000,- Kč provizního obratu/rok

• 7/2007 – cca 800 spolupracovníků, SENIOR ZEMSKÝ ŘEDITEL, obrat 

1.000.000 jednotek/ rok = cca 200.000.000,- Kč provizního obratu/rok



Příběh č. 2: 2000 – 2013

FÁZE SYSTEMATICKÉHO BUDOVÁNÍ „VLASTNÍHO“ PODNIKÁNÍ

Na vybudování něčeho velkého potřebujete k tomu všemu 
předešlému:

➢ velkou vizi
➢ hlubokou víru ve své poslání (smysl)
➢ lidi – správné
➢ systém (procesy) – správné
➢ strategie - správné
➢ mentor, kouč - správný



Příběh č. 2: 2000 – 2013

FÁZE SYSTEMATICKÉHO BUDOVÁNÍ „VLASTNÍHO“ PODNIKÁNÍ

SPRÁVNÉ SYSTÉMY (procesy): 
❑ práce s klienty
❑ budování týmu a rozvoj firmy – nábor, zapracování (adaptace), 
❑ vzdělávání a rozvoj – všechny oblasti 

SPRÁVNÍ LIDÉ
❑ učiň druhé úspěšnými a sám budeš úspěšný
❑ jak vypadá můj ideální spolupracovník? (vím, co chci a co nechci)
❑ vybuduj lidi – MIND SET = vybuduj leadery (až potom obchodníky a 
manažery)

SPRÁVNÉ STRATEGIE



Příběh č. 2: 2000 – 2013

FÁZE SYSTEMATICKÉHO BUDOVÁNÍ „VLASTNÍHO“ PODNIKÁNÍ

SPRÁVNÝ MENTOR 

❑ životní a pracovní zkušenosti – přirozená autorita
❑ zkušenost a nadhled
❑ inspirace a podněty
❑ „zrcadlo“ – zpětná vazba
❑ směřování – jsem stále na mé cestě?
❑ povzbuzení x „vrať se na zem“
❑ znalost oboru a principů výhodou 
❑ v tom, co chcetet, má „odmakáno“ – už to dokázal
❑ pomáhá modelovat strategie

Ti nejúspěšnější v byznysu vyrostli na ramenou titánů!



Příběh č. 2: 2000 – 2013

FÁZE SYSTEMATICKÉHO BUDOVÁNÍ „VLASTNÍHO“ PODNIKÁNÍ

BÝT LEADEREM (principy leadershipu)

➢ být vzorem
➢ být inspirací
➢ získávat lidi pro svoje myšlenky
➢ jít příkladem
➢ zajímat se o lidi (lidi, ne nositelé výkonu)
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Příběh č. 2: 2000 – 2013

FÁZE SYSTEMATICKÉHO BUDOVÁNÍ „VLASTNÍHO“ PODNIKÁNÍ

Senior zemský ředitel
1 x zemský ředitel
2 x regionální ředitel
10 x oblastní ředitel
13 x oblastních vedoucích
41 x obchodní vedoucí



Příběh č. 2: 2000 – 2013

FÁZE SYSTEMATICKÉHO BUDOVÁNÍ „VLASTNÍHO“ PODNIKÁNÍ

• Cca 3000 lidí odmítlo moji ideu pomáhat lidem v oblasti financí a 
nestalo se mými osobními klienty x 1000 ANO

• Cca 19200 lidí odmítlo moji nabídku na lepší život tím, že budou se 
mnou podnikat a buď vůbec nezačali nebo odešli X 800 
DLOUHODOBĚ ANO









Příběh č. 2: 2000 - 2013

AHA MOMENTY – čeho se vyvarovat 

✓ iluze vlastní nesmrtelnosti - každý je nahraditelný, vše může jednoho 

dne skončit (firma, vztahy, peníze) 

✓ nehledat v tom něco více, než tam je – je to „jenom“ práce

➢ snaha zaplnit prázdná místa ve vlastním nitru – nedostatek lásky (matka), 

uznání (otec) – „náhrada“ rodiny

➢ zneužívání „slabých“ míst druhými 

✓ nevěřte, že někdy přijde moment: „...až bude, (budu mít) ...., tak .... 

(zvolním, začnu se věnovat rodině, začnu sportovat, změním životní 

styl, ....)



Příběh č. 2: 2000 - 2013

AHA MOMENTY – čeho se vyvarovat  

✓ zděšení, když zjistíte, že vás to už nenaplňuje (strachy – postavení, 

peníze, reakce okolí..)

✓ nebudovat si vztahy mimo byznys

✓ negativní motivace může být po určitou dobu dobrá – dlouhodobě 

vysilující 

✓ čekání na to, až přijde uznání a pochvala od nejbližších (a když 

nepřichází, tak se zavíráme a odpojujeme od významného zdroje naší 

životní energie – energie rodu)



Příběh č. 2: 2000 - 2013

AHA MOMENTY – UVĚDOMĚNÍ

➢ uznání, lásku, hojnost, bohatství – uvědomit si, že v prvé řadě to 
musím nalézt sám v sobě a dát si to sám sobě 

➢ jestliže chci v budoucnu jiné výsledky, musím dnes změnit to, co dnes 
dělám (dnešek je výsledek činnosti nebo nečinnosti v minulosti)

➢ nejde jen o to, čeho dosáhneme, ale kým se cestou staneme

➢ byznys je cesta k naplnění životního poslání pomáhat lidem mít se lépe 
a současně ideální cesta k osobnímu rozvoji



Příběh č. 2: 2000 - 2013

AHA MOMENTY – UVĚDOMĚNÍ

➢ vybudovat firmu, byznys je super

➢ vybudovat sebe – je to nejvíc, čeho můžete v životě 
dosáhnout

➢ nestačí jen vzdělání odborné či obchodní 

➢ potřeba najít opět sebe – kdo skutečně jsem, co je moje 
poslání a jak ho naplním 



2013



Příběh č. 3: 2016 – 20??

FÁZE UVĚDOMĚNÍ SI SVÉHO POSLÁNÍ A JEHO REALIZACE

• zima 2016 – projekt v rámci Broker Consulting – vzdělávání a rozvoj 
svěřeného týmu

• jaro 2017 – USA (California), Rakousko, Itálie – kurz leadershipu
• UVĚDOMĚNÍ, CO CHCI DĚLAT, CO JE MOJE CESTA
• vše, co jsem chtěl dokázat ve finančním byznysu, jsem dokázal (vize, 
poslání, šířka, hloubka)

✓ senior zemský ředitel
✓ nejlepší v ČR každý rok v každé nově dosažené pozici
✓ v Evropě v TOP 5 
✓ 1.000.000 jednotek v letech 2007 a 2008
= vyhrát olympiádu a k tomu 2 x po sobě být mistrem světa

• prožil a přežil jsem celou řadu vlastních FUCK UPů



Mé životní FUCK UPy

➢ 2 x rozvod
➢ Kardiostimulátor - 2005 
➢ Syndrom vyhoření – 2008-2009
➢ Investice do začínající firmy – podvodné jednání obchodních 
partnerů - 2011
➢ Senior zemský ředitel OVB - vypovězení spolupráce po 20 letech 
bez  náhrady - 2013
➢ Deprese (+ panický strach ze smrti) – 2013-2015 – PŘÍBĚH Č.2,5
➢ Školné za životní zkušenosti: xx.xxx.xxx,- Kč



Příběh č. 3: 2016 – 20??

FÁZE UVĚDOMĚNÍ SI SVÉHO POSLÁNÍ A JEHO REALIZACE

• LIFE & BUSINESS TRANSFORMATION LEADERSHIP
• vznik PETR JAN KŘEN ACADEMY
• celostní přístup (JÁ, PRÁCE + PENÍZE, VZTAHY)
• propojujeme byznys s osobním rozvojem
• zapojujeme mužsko-ženský princip včetně potenciálu ženského cyklu 
• vytváříme, měníme a rozvíjíme klíčové systémy a strategie ve firmách
• významným způsobem zlepšujeme všechny typy vztahů našim klientům
• zavádíme klíčové principy úspěchu do firem i do životů jednotlivců 

• učíme lidi, jak dosahovat svých cílů v souladu s vlastními hodnotami, 
posláním a vizí 

• podporujeme budoucí MILIONOVÉ LEADERY 





REFERENCE – majitelé, management, obchodníci, poradci firem:

➢ GOLDEN GATE CZ a.s.
➢ Synergy FG 
➢ Explicit Invest
➢ Invest & Property Consulting a.s.
➢ Oregofinance
➢ Smart Consulting
➢ EFAcademy
➢ Bureš & partneři
➢ celá řada leaderů na osobních konzultacích
➢ desítky leaderů a majitelů firem na finančně poradenském trhu

Příběh č. 3: 2016 – 20??



Příběh č. 3: 2016 – 20??

FÁZE UVĚDOMĚNÍ SI SVÉHO POSLÁNÍ A JEHO REALIZACE

• 2017-2019: cca 1000 lidí na přednáškách, seminářích, konzultacích
• „ochutnávkové“ jedno či dvoudenní semináře
• půlroční a roční rozvojový program Milionový leader –
systematický rozvoj osobnosti, týmu, firmy 

• speciální týdenní pobytové vzdělávací semináře: říjen 2019 – Costa
del Sol (jižní Španělsko) + další destinace v plánu – viz. moje 
zkušenost USA,...









Příběh č. 3: 2016 – 20??

FÁZE UVĚDOMĚNÍ SI SVÉHO POSLÁNÍ A JEHO REALIZACE

VŠE V SOULADU SE STRATEGIÍ:

I. vybuduj sebe
II. vybuduj lidi
III. vybuduj firmu
IV. změň svět



Email: petrjankren@gmail.com
Facebook č.1: Petr Jan Křen 

Facebook č.2: @milionovyleader.cz
LinkedIn: linkedin.com/in/petrjankren

www.petrjankren.cz

Děkuji za pozornost / otázky?

mailto:petrjankren@gmail.com

