Proč hledáme nového kolegu?
V roce 2013 jsme jako společnost ZdravýPodnik, s.r.o. převzali zodpovědnost za naplnění
plánu franšízového konceptu Business for Breakfast Česká republika s.r.o. („změnit atmosféru
podnikání v České republice k lepšímu“) v Olomouckýém kraji. Plán je podpořit sdílení zakázek
prostřednictvím doporučení mezi lokálními podnikateli a posunout tak ekonomiku
Olomouckého kraje na úroveň ekonomiky kraje Hlavní město Praha, kdy klíčovým ukazatelem
je srovnání průměrné měsíční mzdy v obou krajích.
Postupem času se tato vize začala naplňovat a spolu s ní se začala také naplňovat celková
vize společnosti ZdravýPodnik, s.r.o.: „implementovat odbornou podporu zdraví na pracovišti
alespoň na 3% pracovních míst v České republice a pomoci tak lidem ustát stárnutí ve zdraví,
aby si pak všichni v důchodu mohli užívat rekreace a volného času“, kvůli níž firma vznikla.
Oba projekty nyní dynamicky rostou a my si uvědomujeme, že nelze kapacity našeho ředitele
napínat dvěma směry, proto jsme se rozhodli hledat do vedení franšízy Business for Breakfast
nového lídra, který vedle našeho ředitele bude schopen se vše naučit a vizi tohoto projektu
rozvíjet až k jejímu naplnění.

Jakého kolegu hledáme?
Hledáme především osobnost, kterou motivuje vize BforB v Olomouckém kraji. Dalšími
vhodnými vlastnostmi kandidátů jsou:
 Dosažení konkrétních výsledků v minulosti (dokončené vzdělání, sportovní
výsledky, pracovní výsledky, napsané knihy, vlastní fungující podnikání,
prosperující e-shop, organizovaní úspěšných eventů, vlastní fungující web atp.).
 Sklony k setkávání s lidmi, k jejich propojování i k aktivní spolupráci.
 Schopnost nést plnou zodpovědnost za své úspěchy i neúspěchy.
 Potřeba dosáhnout za život něčeho opravdu hodnotného pro své okolí či pro
sebe sama.
 Chuť naučit se podnikání, nebo zúročit své dosavadní podnikatelské nebo
manažerské zkušenosti.
 Ambice vyšší než mají jejich nadřízení.
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Jaké existují možnosti spolupráce?
Možnosti spolupráce existují trojí.
1. Pokud bude kandidát dostatečně ambiciózní a bude chtít vlastnit franšízu
Business for Breakfast pro celý Olomoucký kraj sám, může s námi vstoupit do
jednání o prodeji celé licence. Cena licence je určována dle počtu aktuálních
členů všech klubů s 2-2,5letým předpokladem 85% obnovy a licenci lze prodat
výhradně obchodní společnosti registrované k platbě DPH a schválené vedením
společnosti Business for Breakfast Česká republika s.r.o.
2. Pokud bude kandidát nadšen příležitostí vlastnit fungující podnikání založené na
mezinárodním know-how, přičemž bude mít potřebu opory, popř. chuť převzít
maximum ze zkušeností a znalostí získaných za dobu provozu licence v rámci
naší společnosti (3roky), může vstoupit s naším oblastním ředitelem Pavlem
Mrázem do jednání, aby spolu založili novou obchodní společnost, která odkoupí
licenci od naší společnosti. Nové společnost by pak realizovala aktivity BforB
v Olomouckém kraji, popř. reagovala na celou řadu poptávek na pořádání
networkingových akcí a vzdělávacích akcí na míru. Podmínkou takovéto
spolupráce je založení obchodní společnosti registrované k platbě DPH, ve které
má kandidát majoritní podíl, ideálně 80%, a kde je kandidát jediným jednatelem.
3. Pokud bude kandidát mít zájem o spolupráci v rámci podpory podnikatelské
komunity v Olomouckém kraji, avšak nikoliv jako (spolu)majitel podnikání, může
nás v průběhu výběrového řízení natolik zaujmout, že se rozhodneme
nabídnout pozici vedoucího střediska Business for Breakfast přímo pod
hlavičkou ZdravýPodnik, s.r.o. Plat by si vedoucí obhajoval sám na základě
ekonomických výsledků svého střediska a celkově by středisko řídil po obchodní,
provozní i ekonomické stránce podle předem smluveného realizačního plánu.

Jaké jsou dosavadní výsledky?
Růst komunity členů BforB Olomoucký kraj
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2013

+16 členů
23 členů na konci r.
4 kluby
0 manažerů
Provozní příjem: cca. 230 000 Kč

2014

+24 členů
47 členů na konci r.
5 klubů
0 manažerů
Provozní příjem: cca. 470 000 Kč

2015

+7 členů
54 členů na konci r.
4 kluby
2 manažerů
Provozní příjem: cca. 540 000 Kč

2016

+27 členů
81 členů v září 2016
7 kluby
4 manažerů
Provozní příjem: cca. 810 000 Kč

aktuální
stav
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Co kandidát spoluprací získá?
Rozsah přínosů spolupráce je opravdu veliký, nicméně zkusíme výčet alespoň několika
základních.
Nefinanční přínosy spolupráce:
 Časová, rozhodovací a finanční svoboda/ zodpovědnost.
 Kontakty na úspěšné podnikatele a manažery z regionu.
 Znalosti, zkušenosti a unikátní nástroje, pro získávání a budování nových
důležitých regionálních vztahů (osobních i kolektivních).
 Prestižní pozici na poli regionálních poradců v oblasti podnikání.
 Mnoho nových přátel mezi podnikateli a manažery.
 Mnoho různorodé inspirace z rozličných oborů, aj.
Finanční přínosy spolupráce formou zaměstnaneckého poměru:
 Vzdělání a know-how spojené s licencí v hodnotě 700.000 Kč bez DPH.
 Základní fixní mzda a pohyblivé ohodnocení dle vlastních výsledků (mzda cca.
15.000 – 35.000,- Kč)
Finanční přínosy spolupráce formou majetkové spoluúčasti:
 Základní fixní odměna jednatele a podíl na stabilním provozním výnosu.
 Majoritní % podíl na majetku v celkové hodnotě 1,7mil – 2,6mil Kč za cenu o cca.
30% až 40% nižší při nákupu podílů, navíc s potenciální možností externího
financování firemním úvěrem*.
 Majoritní vliv na podnikání a doživotní zúročení své investice.
 Potenciál prodeje vlastních produktů a služeb prostřednictvím aktivních
doporučení a vztahů s dalšími podnikateli (funguje nejlépe pro B2B).
*

Poskytnutí úvěru bohužel nelze garantovat, neboť vždy bude záviset na konkrétním posouzení úvěrovaného případu
zvolenými bankovními institucemi v daném konkrétním okamžiku. Nicméně, pokusíme se vše účetně přichystat tak,
abychom financování úvěrem dokázali maximálně podpořit. Majetková spoluúčast je totiž v našem případě preferovanou
formou spolupráce oproti zaměstnaneckému poměru.
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Co kandidáty čeká?
Abychom dali příležitost opravdu všem, připravili jsme pro kandidáty tříkolové
výběrové řízení. Účast v tomto výběrovém řízení je zcela dobrovolná a jeho
realizátor si vyhrazuje právo jej kdykoliv v dobré víře pozměnit - jak obsahově,
tak termínově - pro účely úspěšného výběru nového kolegy.
1. Kolo:
a. zaslání motivačního dopisu (nezapomeňte prosím zvolit typ
spolupráce, o který se ucházíte) spolu se životopisem, ideálně
psaným jako příběh, na adresu olomouc@bforb.cz.
b. Následovat bude výběr 3-4 kandidátů (formou osobního pohovoru
nebo na dálku prostřednictvím zaslaných podkladů).
c. Dále bude nezbytné podepsat dohodu o mlčenlivosti, neboť
zahájíme práci s unikátním know-how BforB.
2. Kolo:
a. Na základě unikátního know-how uspořádá každý s kandidátů pod
vedením oblastního ředitele BforB ukázkovou snídani BforB ve
Šternberku/ Jeseníku (popř. v jiné lokalitě dle domluvy) u
příležitosti zahájení nového podnikatelského klubu BforB.
b. Následovat bude osobní pohovor a feedback obou stran, zda je
tato činnost úspěšná a pro kandidáta zajímavá.
c. Kandidát se sám rozhodne, jestli má zájem postoupit do dalšího
kola výberu.
3. Kolo:
a. Pokud se kandidát sám rozhodne ve spolupráci pokračovat, získá
možnost manažersky převzít jeden z podnikatelských klubů BforB
(Šumperk, Přerov, Šternberk/Jeseník).
b. Práce kandidátů v rolích manažerů klubů bude průběžně
sledována a optimálně k 15. lednu 2017 vyhodnocena.
c. Výsledek bude kandidátům sdělen s tím, že by bylo ideální nového
kolegu v týmu uvítat 19. ledna 2017 na Povánočním
networkingovém večírku BforB v Olomouci, nicméně kvalita výběru
má přednost před časovým plánem, tedy tento termín je pouze
orientační.
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Jaká jsou hlavní kritéria výběru?






Samostatnost.
Osobní iniciativa a aktivní přístup.
Schopnost pochopit a realizovat základní principy networkingu.
Schopnost chránit a rozvíjet komunitu BforB.
Schválení ze strany Business for Breakfast Česká republika,s.r.o.

Závěrem
Franšíza Business for Breakfast v Olomouckém kraji měla být na začátku marketingovým
nástrojem a školou podnikání ředitelů naší společnosti. Dnes je to však již samostatné,
úspěšně odstartované podnikání, které potřebuje svého samostatného, zapáleného
lídra, aby dostálo těch nejvyšších vizí a plánů. Nastal tedy čas, kdy musíme udělat
náročné manažerské rozhodnutí a postupnými krůčky přivést do čela této franšízy
novou tvář, která se postará o další rozvoj konceptu. Podmínky výběru samozřejmě
nebudou snadné, protože naše franšíza Business for Breakfast je jako naše dítě, na
kterém jsme roky usilovně pracovali, a proto ji nelze svěřit do opatrování jen tak někomu.
Na druhou stranu ambiciózní a entuziastičtí lidé od nás získají maximální podporu.
Prosíme proto, v průběhu výběru, důkladně zvažujte svůj zájem, potenciál i možnosti
napříč časem, a nebojte se nás na cokoliv v této věci ptát, abychom nastoupili společnou
cestu bez nesnází a k úspěchu. Rádi bychom pak vybrali takovou osobnost, která
z našeho dítěte vychová úspěšného dospěláka, jenž bude dlouhodobě a úspěšně
posilovat komunitu Business for Breakfast v Olomouckém kraji a tím pomáhat také
zvyšovat jeho ekonomickou stabilitu.

Právní prohlášení
Tento materiál je důvěrný a jeho ochrana může být vyžadována právními předpisy České
republiky. Je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto
informací bez vědomí společnosti ZdravýPodnik, s.r.o. Materiál je pouze informační, jakékoliv
v něm zvěřejněné informace nejsou závazkem společnosti ZdravýPodnik,s.r.o.
Pro více informací kontaktujte prosím kancelář BforB Olomoucký kraj na
pavel.mraz@bforb.cz.
Těšíme se na případnou spolupráci.
Se srdečným pozdravem váš
Mgr.

Pavel Mráz, oblastní ředitel BforB v Olomouckém kraji
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