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O autorovi

Tuto knihu napsal na základě svých prodejních zkušenos-
tí obchodník, marketingový specialista, odborník na růst 
a rozvoj firem, podnikatel, školitel, lektor a kouč v oblas-
tech management, prodej, marketing a finance: Ing. Bc. Jiří 
Jemelka. Zakladatel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o. za-

měřené na zvyšování produktivity v obchodních i výrobních firmách  
(www.jip-pf.cz), provozovatel specializovaného webu restrukturalizace.cz 
a marketingového poradenství na www.btci.cz. Díky zkušenostem, prak-
tičnosti uvažování, schopnosti rychle a věcně proniknout do problému 
se všemi podstatnými souvislostmi a vazbami je považován za odborníka 
v dané oblasti.

Vystudoval VŠB-TU Ostrava, obor Management a ekonomika, dálko-
vě studoval na Impac University, USA, Florida, 2005, obor Operations 
Organization. Deset let se věnuje obchodnímu, podnikovému a mar-
ketingovému poradenství, rozvoji, revitalizaci a restrukturalizaci firem, 
vzdělávání podnikatelů, manažerů, marketingových pracovníků a ob-
chodníků. Systematicky pracuje s obchodníky, manažery a podnikateli 
s hlavním cílem – zlepšit jejich dovednosti a výsledky.

Již ve 24 letech stál poprvé před lidmi jako trenér krátkých dvouhodi-
nových přednášek. Věnoval se prodeji, manažerským konzultacím a stále 
hledal fungující způsoby, jak vyřešit prodejní i manažerské problémy, se 
kterými se dnes a denně setkávají jeho klienti. Této činnosti se věnuje do-
dnes. Postupem času kombinací vlastních zkušeností, zkušeností klientů 
a tipů získaných dalším vzděláváním vytvořil systém prodejních a mana-
žerských nástrojů, kterými lze velice účinně zvyšovat tržby, zisk, produk-
tivitu lidí a efektivitu provozu. Během deseti let přispěl k růstu desítek 
firem z různých odvětví i z různých částí ČR.
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Předmluva

Vítám tě u čtení této knihy, ve které najdeš detailně popsané události 
z konkrétních obchodních schůzek. Jedná se o skutečné příběhy, které 
jsem měl možnost prožít během svého působení ve firmě, jež poskytuje 
svým klientům manažerské a obchodní tréninky. Pracoval jsem zde na po-
zici obchodníka. Během této práce jsem v sobě objevil skryté „hodnoty“. 
Začal jsem totiž používat (a to nejen v práci) trpělivost, vnímavost vůči 
životu, opravdovost v zájmu o druhé, pracovitost, přání neustále se zlep-
šovat… Tyto hodnoty mi byly v dosavadním životě cizí. Právě zde jsem se 
učil dělat první krůčky v obchodě. Učil jsem se obchodovat ne za účelem 
zisku, ale za účelem služby. Učil jsem se objevovat a rozvíjet v sobě doved-
nosti, jež jsou pro prodej podstatné. Při tom mi pomáhali především dva 
muži, kterým jsem dodnes vděčný, R. Z. a M. K. Oba jsou mými bývalý-
mi šéfy. Obou si velmi vážím a děkuji jim za vše, co mi předali. „Dávali ze 
sebe“ a učili mě žít pro druhé. Pomáhali mi být lepším člověkem. 

Všechno, co mě naučil život sám, jsem v průběhu času zachytil v po-
době „úspěšných akcí“. V nich jsem se snažil popsat, proč se mi podařilo 
zrovna v ten který den uzavřít obchod s klientem. Své postřehy jsem psal, 
abych si lépe zapamatoval, co vlastně dělám v obchodě správně. Snažil 
jsem se pojmenovat „důvody proč“, proč se mi dařilo, abych tyto „po-
jmenované principy“ mohl používat znovu při dalších obchodních schůz-
kách. Věřil jsem, že úspěch v obchodním jednání má své příčiny. Přál 
jsem si je objevit, ale neměl jsem v úmyslu je zveřejňovat.  Později – již 
coby lektor a kouč – jsem pomáhal obchodníkům  jedné firmy zlepšovat 
prodejní výsledky, a když jsem jim dal přečíst své zápisky o obchodních 
schůzkách, obrátili se na mne s dotazem: „Proč to nevydáš? Vždyť by to 
mohlo pomoci i jiným!“ Jejich spontánní reakce mě přivedla na myšlenku 
tyto zápisky zveřejnit.
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Respektuji soukromí svých bývalých klientů, a proto nezveřejňuji ani 
názvy jejich firem, ani jejich jména. Stejně tak si uvědomuji, že za mnohé 
poznatky vděčím svému působení ve vzdělávací firmě a neúnavnému ve-
dení ze strany svých dřívějších šéfů. Proto respektuji zájmy firmy, ve které 
jsem pracoval, a neuvádím v knize nic, co by se s těmito zájmy křížilo.        

Přál bych si, aby ti tato kniha pomohla cítit při obchodování opravdo-
vou vnitřní pohodu a radost z práce, kterou děláš. Vnitřní pohodu místo 
vnitřní křeče a stísněnosti, jak jsem toho byl u mnoha obchodníků (včet-
ně sebe sama) svědkem. Budu vděčný za příležitost přispět k tomu, že se 
i tobě stane obchod hrou. Hrou místo dřiny. Budu vděčný, pokud i díky 
této knize objevíš krásu, která se v obchodě ukrývá. Obchodování je for-
ma umění, stejně jako zpěv, malování, psaní nebo jakákoli jiná umělecká 
činnost. Obchod je umění, obchod je poctivé řemeslo. Obchod je krásná 
práce, v níž jde o setkávání s lidmi, o komunikaci, o vytváření hodnot pro 
druhé. Vraťme obchodování pozici, která mu sluší a patří. Pozici, která ctí 
základní zákony života – službu, vytváření hodnot pro druhé, poctivost, 
slušnost, respekt k druhým, pracovitost. 
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Úvod

Kdysi jsem dostal od kamarádky jeden z těch e-mailů, které se hromadně 
rozesílají všem známým. Znáš to. Když ho odešleš do pěti minut po pře-
čtení, budeš mít do tří dnů štěstí. A když ho nerozešleš, budeš mít smůlu. 
Seznámím tě s ním. Vystihuje totiž dobře obsah celé následující knihy, 
její pohled na obchod a na dosahování dobrých prodejních výsledků. Máš 
tedy možnost posoudit již na začátku, zda budeš věnovat pozornost celé-
mu jejímu obsahu. 

Nepřivlastňuji si autorství níže uvedené citace. Neznám jméno autora, 
proto ho zde neuvádím. Text cituji doslova, jen oslovení „Můj synu“ jsem 
změnil na „Můj obchodníku“. 

„Můj obchodníku,
dobrá rada je vždy cenná. Nikdo se přece nenarodil moudrý. Každý potřebuje 
zkušenost a čas. Žil jsem a pozoroval svět déle než ty, a proto věz, že není 
zlato vše, co se třpytí. Viděl jsem padnout zářící hvězdu a také jsem viděl, jak 
se zlomila mnohá opěrná hůl, na niž lidé spoléhali. Chci ti dnes dát některé 
rady, abys i ty věděl, k čemu jsem dospěl a co mě čas naučil.

Uprostřed hluku a chvatu buď klidný a trpělivý. Mysli na pokoj a mír, 
který může existovat jen v tichu. Ze všech svých sil se snaž vycházet s lidmi 
v míru. Svou pravdu říkej klidně a jasně, ale vyslechni i jiné. Nezapomeň, že 
i ti, kteří nejsou zrovna učenci a kteří mnohdy jednají těžkopádně, ti mají co 
říci. Vyvaruj se lidí násilných a hlučných. Ti by do tvého života nepřinesli nic 
dobrého, jedině neklid.

Podaří-li se ti splnit svá předsevzetí a dosáhneš-li úspěchu a uznání, zůstaň 
nadále skromný. Skromnost a pokora jsou jediným trvalým majetkem. Věz, 
že není velké a dobré a není pravdivé to, co neobstojí před věčnou Pravdou 
deseti přikázání. Drž se proto pevně dobrého a neříkej nikomu zlé. Pamatuj, 

+
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milý obchodníku, že pravda se nikdy neřídí podle nás, ale my se musíme řídit 
podle pravdy.

Nikoho se neboj více než sebe samého. V našem nitru bydlí soudce. Je jím 
svědomí, které nezklame a na němž záleží víc než na souhlasu celého světa. 
Nic nečiň proti jeho radám. Pamatuj si provždy, že promlouvá velmi tiše, 
a budeš-li je neustále přehlížet, ztichne docela. Toho se varuj! 

Uč se od druhých. A kde se mluví o moudrosti, svobodě a pokoře, tam vždy 
pilně naslouchej! Bude-li tě někdo chtít učit moudrosti, podívej se mu nejprve 
do tváře a do očí, protože věčné hodnoty může rozdávat pouze ten, kdo je sám 
dost moudrý. 

Čiň dobře a nestarej se o odměnu. Svou práci konej s plnou odpovědností 
a do cizích záležitostí se nepleť. 

Nikomu nepochlebuj a sám pochlebování nepřijímej. Neříkej vše, co víš. 
Ale sleduj, co říkáš. Buď ochoten vyslechnout každého. Nedělej žádnému člo-
věku těžké srdce.

Posiluj v sobě touhu vždy konat dobro. Denně se také v tichosti zahloubej 
do myšlenek o životě a smrti, abys mohl s nezatíženým svědomím odejít z to-
hoto světa.

To, co nazýváme smrtí, je jen proměna k novému bytí. Učiň vše, abys 
na druhý břeh odcházel s láskou a úctyplnou bázní ke svému Stvořiteli, které-
ho jsi poznal v jeho dílech na zemi a svým životem vyznal.“ 

Konec citace. A nyní již následují příběhy, které přinesl život. 
Píše se rok 2003…
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1. kapitola

1.1  Základ života – vybudované porozumění
 28. 1.

Zdravím tě, obchodníku!
Dneska jsem se vrátil domů a mám skvělý pocit z odvedené práce, tak se 
o něj chci s tebou podělit.

Začalo to už ráno. Byl jsem ve škole na zkoušce z předmětu Bankov-
nictví a kapitálové trhy. Proč tady o tom píši? Protože tajemství života 
a základ obchodování – vybudovat porozumění s lidmi – jsem zužitkoval 
i u zkoušky. Zkouška byla (alespoň pro mě) složitá, měl jsem značné me-
zery ve znalostech. Nakonec se paní zkoušející rozhodla, že mi dá troj-
ku. Řekl jsem jí, že to beru, protože v současnosti se věnuji naplno práci 
a navíc mě čeká ještě dalších pět zkoušek. Takže myšlenka na opakování 
zkoušky pouze kvůli lepší známce nepřipadá v úvahu. Se známkou jsem 
byl smířený. 

Profesorka se na mě podívala a zeptala se na moji práci. Ve stručnos-
ti jsem jí řekl, že jsem obchodník. Chvíli jsme si povídali o tom, co to 
všechno obnáší. Pak jsem projevil zájem o ni a na oplátku jsem se zeptal 
na její práci. Mimo jiné jsem byl zvědavý i na to, zda používá teorii, kte-
rou učí, v praxi. Řekla, že ne. Poté jsem jí položil několik dalších otázek, 
a ani nevím jak, najednou byl z našeho rozhovoru velmi příjemný dia-
log o životě. Upřímně jsem se o ni zajímal. Člověk pozná, zda je zájem 
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druhého předstíraný (motivovaný ziskuchtivostí), nebo zda jde skutečně 
od srdce. 

Po několikaminutovém rozhovoru o životě řekla, že mi dá ještě dopl-
ňující otázku – ať jí povím, co je to „zlatá akcie“. Byl jsem překvapený, 
že se znovu vrátila ke zkoušení. Řekl jsem jí, co jsem na dané téma věděl. 
A když už jsme si před tím tak příjemně popovídali o životě, zapojil jsem 
ji do rozhovoru. V podstatě jsme si spolu pěkně pohovořili na téma zlatá 
akcie. Diskuzi uzavřela slovy, že mi nakonec tedy dá s přimhouřenýma 
očima dvojku. 

Bylo to milé překvapení. Nic takového jsem nečekal. Měl jsem radost. 
Ale ani ne tak z té známky. Kouzlo celé situace bylo v tom, že jsem s ní 
vybudoval porozumění, „jen“ jsem se zajímal o ni jako o člověka. Pro 
dobrý pocit nás obou. Prostě jsem chtěl, aby se ona cítila dobře. A abych 
se i já cítil dobře. A z ničeho nic se mi tento projev „ochoty zajímat se“ 
vrátil v podobě snahy druhé strany vyjít mi také vstříc. 

1.2  Úkol člověka – činit druhé šťastnými

D. Chopra ve své knize Vytváření hojnosti píše o tom, že: „… po pravdě ře-
čeno, úkolem každého z nás je učinit šťastným každého člověka, se kterým při-
jdeme do styku.“ Teď jsem jeho slova zažil v reálném životě a mám z toho 
moc příjemný pocit. Proč nechodit po světě a nedělat druhé šťastnými, 
aniž bych od nich něco chtěl? Už jen ten pocit, že vidím druhého, jak se 
cítí příjemněji, mi dává zpátky něco cenného – pociťuji radost. 

Podívejte, co udělala moje snaha vybudovat porozumění s paní zkou-
šející! A to z ní měla většina studentů strach, protože ji předcházela po-
věst nepříjemné profesorky! Vytvořené porozumění ji proměnilo ve velmi 
příjemného člověka. Ukázala i druhou stránku své osobnosti, vstřícnost. 
A to je cenné poučení do života. Všude, ať ve škole ve vztahu učitel–žák, 
či v obchodě ve vztahu klient–obchodník, jde především o setkávání dvou 
lidí. O komunikaci člověka s člověkem. A člověk se cítí dobře, když si 
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s druhým rozumí. Lidé nebyli stvořeni proti sobě, byli stvořeni pro sebe. 
Klíčem k srdci člověka je ochota porozumět mu. 

Ještě jedna perlička na závěr. Když jsem odcházel ze zkoušky, řekla mi 
ta paní, že když budu někdy investovat na kapitálovém trhu, tak se u ní 
můžu stavit pro pár užitečných informací. Řekni sám, nepřináší větší ra-
dost zajímat se v prvé řadě vždy o druhého člověka? Snažit se s ním vyjít, 
vybudovat porozumění?

1.3  Nech být OK vše, co se děje

A teď k práci. Minulý týden jsem se naučil zase něco nového o porozu-
mění. Taky jsem více pochopil, co to znamená být v klidu, nechat být 
vše, co se děje, OK. Trpělivě to, co se děje, vnímat. Uvědomuji si, že když 
budu vědomě chtít (a já chci), může být život jedna velká radost. Radost, 
díky „bytí v klidu“, za každé situace. Úžasná myšlenka – dělat cokoliv 
v životě, úplně všecičko v naprostém klidu. 

Před pár dny jsem si přečetl pro mě velmi hodnotnou myšlenku: „Mít 
klid, být v klidu a odpočívat v klidu lze jen v přítomném okamžiku.“ To 
znamená nelétat v mysli do minulosti či do budoucnosti. 

Mám přání, abych jednou byl ve všech situacích klidný – ve smyslu 
pokojný, mírný. V jakékoliv situaci, při jakékoliv činnosti. Mám přání 
objevit trvalý vnitřní klid a mír. Kéž by se mi to povedlo. Je to smělá 
myšlenka, zejména proto, že v sobě cítím mnoho neklidu. Uvědomuji si, 
že nemůžu mít kontrolu nad každou situací. A ani nechci. Ale můžu mít 
vždy kontrolu nad sebou, být vyrovnaný a přemýšlet.

1.4  Vytrvalost je mírou víry

V posledním týdnu jsem prošel několika situacemi, ve kterých jsem si 
ověřil, že to hlavní, co k práci potřebuji, je vnitřní víra v dosažení žádou-
cích výsledků. 


