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1 ÚVOD 

Současná doba, stejně jako kterákoli jiná, je pro podnikatele, právnické osoby, ale i 

fyzické osoby, plná úskalí a je stále těžší se na dnešním trhu udržet a být ve svém podnikání 

úspěšný. Hlavně pro malé a střední podnikatele či živnostníky je tato doba obzvláště nepříz-

nivá, a proto je nutné využít všech dostupných prostředků, které umožňují drobným podnika-

telům se na trhu prosadit a prosperovat. 

Jedním z možných řešení je využití coworkingových center neboli sdílených pracov-

ních prostor, která jsou určena právě pro podnikatele, živnostníky a malé a střední firmy. Je-

jich hlavním posláním je zajistit těmto podnikatelům prostor pro práci, kancelářské vybavení 

a administrativní zázemí za příznivou cenu. Důležitou přidanou hodnotou je i spolupráce 

s ostatními členy centra, předávání zkušeností, kontaktů a rad nejen od členů, ale i samotných 

pracovníků centra. 

Cílem této práce je navrhnout, po vzoru coworkingového centra Viva v Ostravě, mož-

ná rozšíření těchto center do dalších měst v Moravskoslezském kraji, a to konkrétně do Kar-

viné a Opavy. 

Celá práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe logicky navazují a umožňují 

tak čtenáři komplexně porozumět dané problematice. 

Úvodní kapitola (Coworkingové centrum) je zaměřena na vysvětlení základních a nej-

důležitějších pojmů, a to coworking a coworkingové centrum, dále bude stručně popsána his-

torie těchto center ve světě a také začátek coworkingových center u nás. Podrobně bude 

popsáno coworkingové centrum Viva v Ostravě, které se stalo inspirací této práce, a jeho po-

pis nám blíže přiblíží, jak takové centrum vypadá a co všechno nám může nabídnout. Dále 

budou popsána ostatní centra v celé České republice, protože každé takové centrum je speci-

fické a nenabízí stejné služby. Na závěr kapitoly si potom ukážeme, kolik center existuje ve 

světě a kde jich můžeme nalézt nejvíce. 

Druhá kapitola (Podnikatelské možnosti v Moravskoslezském kraji) se zaměřuje na 

vysvětlení pojmů podnikatel, podnikání, podnik, zaměříme se také na povahové rysy podnika-

tele, jaký typ osobnosti je nejvhodnější pro podnikání a také si ukážeme příklady podniků, 

které byly založeny na svobodných principech podnikání, jak se liší od tradičního pojetí pod-

nikání a zda je tento způsob podnikání úspěšný. Dále si popíšeme vývoj podnikání a jeho ná-

sledný stav v roce 2013 v Moravskoslezkém kraji. Kapitola je následně uzavírána dotazníko-
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vým šetřením, kterým se budeme snažit zjistit, zda mladí lidé, konkrétně studenti posledních 

ročníků Vysoké školy báňské – technické univerzity v Ostravě, ví o možnosti podnikat ve 

spolupráci s coworkingovým centrem. 

V poslední kapitole (Rozšíření coworkingových center v Moravskoslezském kraji) se 

budeme zabývat nákladností zřízení coworkingového centra. Na konkrétním příkladu 

coworkingového centra Viva si ukážeme, kolik takové centrum stojí, a to nejen co do finanč-

ních prostředků, ale i z hlediska veškerého vynaloženého úsilí. Dále si popíšeme možné ná-

vrhy, jak by taková centra měla vypadat a co všechno by měla zahrnovat. Na závěr kapitoly, 

ale i celé práce, bude popsán možný postup, jak dané centrum zrealizovat. Tento postup bude 

zjednodušeným návodem, jak postupovat při založení centra, který bude výsledkem vyplýva-

jícím z návrhů na coworkingová centra. 

Základními metodami, které jsou použity v této práci, jsou metoda deskriptivní, která 

je uplatňována zejména při vysvětlení a popisu různých pojmů. Další metoda, která je v práci 

využita, je dotazníkového šetření na vybraném vzorku respondentů. Dotazník je následně vy-

hodnocen a jeho výsledky jsou uvedeny v předložené práci.  
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2 COWORKINGOVÉ CENTRUM 

Tato diplomová práce se zabývá tématem, které je jak ve světě, tak i v České republice 

nové. Mnozí nikdy o tomto centru neslyšeli ani nečetli žádné informace, proto je vhodné nej-

prve vysvětlit, co to coworkingové centrum je, jaké je jeho poslání, jaké možnosti nabízí, pro 

koho je určeno, a kde jej vůbec můžeme nalézt. 

V první části bude vysvětlen samotný pojem coworking a pojmy homeoffice a 

business akcelerátor, které s ním souvisí, následně coworkingové centrum, jeho popis a zá-

měr. Důležitá je také jeho historie a to jak ve světě, protože je to pojem nový, tak i v České 

republice. Popsáno bude zejména coworkingové centrum Viva v Ostravě, kterým je inspiro-

vána celá tato práce, ale také další nejznámější coworkingová centra u nás, protože každé má 

svou zvláštnost, kterým se liší od ostatních. Závěr kapitoly je věnován i popisu nejznámějších 

coworkingových center ve světě.  

2.1 Popis a záměr coworkingového centra 

Coworkingové centrum je sdílený pracovní prostor nebo také sdílená kancelář, která 

svým klientům nabízí nejen veškeré potřebné kancelářské vybavení a administrativní zázemí, 

ale také společenský a pracovní prostor, který může být využit k setkávání s novými lidmi 

z různých oborů a k budování vzájemných vztahů. Myšlenka je tedy velmi jednoduchá, jde o 

spolupráci odborníků, pro něž je výhodnější vzájemná spolupráce nežli pracovat samostatně. 

Jde tedy o budování komunity a prosazování společných hodnot stanovených zakladateli, dále 

o komunikaci a sdílení informací s druhými, které vedou k vytvoření lepšího pracovního mís-

ta. Základními hodnotami každého coworkingového centra jsou: 

 spolupráce; 

 otevřenost; 

 společenství; 

 přístupnost; 

 udržitelnost.1 

Tento způsob práce však není vhodný pro každého, proto je využíván jen určitými 

lidmi z různých oborů. Nejčastěji to jsou obchodníci, umělci, programátoři, konzultanti, de-

                                                 
1SAYLES, Jacob. Welcome to the Coworking Wiki! Wiki.coworking.com [online]. 2013, 27. listopad [cit. 2014-

01-01]. Dostupný z WWW: <http://wiki.coworking.com/w/page/16583831/FrontPage#CoworkingTools> 
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signéři, makléři, agenti, malé a začínající firmy.2 Stále častěji je tento způsob práce prefero-

ván mladými lidmi, většinou i studenty, kteří rozjíždějí své podnikání a nemají dostatek fi-

nančních prostředků na pronájem kanceláře či jiných pracovních prostor. 

I když tento způsob práce není pro každého, tak v posledních letech, kdy dochází ne-

návratně ke změně trhu práce, je čím dál tím jasnější, že trvalých pracovních poměrů bude do 

budoucna ubývat. Je to způsobeno hlavně tím, že nová doba si žádá větší flexibilitu, kreativitu 

a podnikatelé se snaží snižovat své náklady. Není tedy vyloučeno, že do budoucna bude zájem 

spíše o nárazovou práci i třeba pro více zaměstnavatelů. Tyto prognózy potvrzuje stále vzrůs-

tající počet podnikatelů na volné noze, jejichž počet se zvýšil až o desítky tisíc lidí, a to od 

počátku krize v roce 2008. Na tuto proměnu trhu měla vliv jak právě zmíněná světová krize, 

tak vznik nového světového fenoménu zvaného coworking. Česká konzervativní podnikatel-

ská společnost je sice k tomu způsobu práce stále trochu skeptická, ale je jen otázkou času, 

kdy se tento fenomén rozšíří plně i u nás a nabude takové obliby jako ve světě.3 

Dalšími důležitými pojmy, které je potřebné vysvětlit, abychom správně pochopili 

podstatu coworkingových center je homeoffice, což je práce z domova. Coworking je metoda 

práce ve sdílených pracovních prostorách a business akcelerátor je prostor na podporu růstu 

firem. Výhody a samozřejmě i nevýhody, které tyto způsoby práce přináší, jsou popsány níže. 

2.1.1 Homeoffice 

Homeoffice, někdy také homeworking, je práce z domova, tzn., že pracovník provádí 

část nebo celou svou práci z místa svého bydliště. 

Výhodami práce z domova jsou: 

 Pohyblivá pracovní doba – každý si může sám rozhodnout, kdy bude pracovat. Někomu 

se lépe pracuje ráno, někomu v noci. Také si můžeme určit počet dní, kterým se budete v 

týdnu věnovat práci a případně i počet hodin, které denně odpracujeme. 

 Nízké náklady – úspora financí za pronájem kanceláře, dojíždění, menu v restauraci a dal-

ší. Prakticky sdílíme náklady spojené s výkonem domácnosti. 

 Kontakt s blízkými – odpadají starosti spojené s tím, že se člověk nevěnuje, či vůbec ne-

vidí svou rodinu kvůli práci. 

                                                 
2  KRČMÁŘ, Michal. Coworking. Objevit.cz [online]. 2013, 7. únor [cit. 2014-01-02]. Dostupný z WWW: 

<http://objevit.cz/coworking-t19709> 
3 KREUZIGEROVÁ, Pavla. Na střídačku u jednoho stolu. Ekonom.ihned.cz [online]. 2010, 5. dubna [cit. 2014-

02-04]. Dostupný z WWW: <http://ekonom.ihned.cz/c1-42105170-na-stridacku-u-jednoho-stolu>  
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 Neruší nás kolegové – nemusíme se bavit s kolegy, dokonce se jimi při práci nemusíme 

nechat omezovat či rozptylovat. 

 Vybírání kolegů – jsme obklopeni lidmi, kterými chceme, ať už rodinou nebo přáteli, či 

jinými spolupracovníky. 

 Žádná kontrola a dozor – jsme sami svými pány. Každý si sám svou práci naplánuje, roz-

vrhne a následně vykoná. 

 Pružnost – můžeme pracovat jak, kde a kdy potřebujeme.  

 Jsme ve svém -  pracujeme v pohodlí domova, který jsme si sami zařídili tak, aby nám zde 

bylo příjemně a pohodlně. 

Naopak nevýhodami práce z domova jsou: 

 Vyrušování domácnosti – prací z domova můžeme obtěžovat členy rodiny, např. neustá-

lými pracovními hovory nebo dokonce i schůzkami s klienty. Pro tyto účely je určitě lepší 

mít klidné místo. 

 Domácnost vyrušuje nás – člověk sice může trávit čas s rodinou, ale na druhou stranu to 

může být jeden z faktorů, kvůli kterému se nemůžeme soustředit na práci. 

 Nedostatek vlastní disciplíny – asi jeden z největších problému každého z nás, nedokáže-

me se sami přinutit k práci.  

 Hranice mezi prací a domovem – důležité je mít rozdělený čas na práci a domácnost, není 

vhodné tyto dvě věci míchat dohromady. 

 Samota – sice nás nikdo při práci neruší, ale na druhou stranu může nastat potřeba kontak-

tu s jinými osobami, potřeba s někým prohodit pár slov, což se v budoucnu může projevit 

jako problém v navazování nových vztahů nebo přátelství. 

 Časový posun – problém nastává v případě, kdy pracujeme pro někoho mimo naše časové 

pásmo, protože se musíme přizpůsobit druhé straně. 

 Není úniku – domov slouží k odpočinku po práci a naopak práce k odpočinku od domova. 

Jestliže někdo pracuje doma, tak pro něj může být těžké oddělit tyto dvě věci od sebe. 

2.1.2 Coworking 

Coworking je metoda práce freelancerů (pracovníci či podnikatelé na volné noze) 

v rámci komunity samostatných pracovníků, kteří vykonávají svou běžnou práci bez ohledu 

na ostatní (jimiž mohou být ostatní pracovníci či podnikatelé na volné noze, živnostníci, 

OSVČ nebo i studenti) a svou práci vykonávají ve sdíleném pracovním prostoru. Všichni tito 
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pracovníci společně sdílí pracovní prostory a náklady spojené s provozem, ale hlavně dochází 

ke sdílení kontaktů mezi pracovníky ze spřízněných oborů. 

Výhody práce v coworkingovém centru: 

 Máme vlastní kancelář – nemusíme platit měsíčně velké částky za pronájem kanceláře. 

 Jsme uvnitř své komunity – velkou výhodou je práce v okruhu lidí, kteří se pohybují ve 

stejném oboru. Budujeme si nové kontakty, které mohou pomoci ke kariérnímu růstu, zís-

kání nových zakázek, případně můžeme začít pracovat společně. 

 Do kanceláře můžeme přijít kdykoliv. Záleží pouze na samotném centru, jak má nastave-

nou otevírací dobu. 

 Jsme v práci – máme větší motivaci k pracovnímu výkonu než doma, protože máme ko-

lem sebe lidi, kteří se věnují práci a tím nás samotné motivují k výkonu. 

 Neustálý kontakt s lidmi – nejsme odříznutí od okolního světa, když potřebujeme, může-

me si popovídat, navazovat nové kontakty a pracovní vztahy. 

 Důležitá je i volba pracovního prostředí, které nás bude reprezentovat, do kterého si bu-

deme zvát klienty, a ti se budou cítit příjemně. 

 Možnost pronájmu meeting roomu (samostatné kanceláře), kde se můžeme v klidu sejít 

s klienty a probrat důležité věci, které jsou soukromého rázu. 

Samozřejmě zde existují i nevýhody, které mohou být: 

 Pravidelné platby za pronájem pracovních prostor. Každé centrum má danou měsíční, 

týdenní či denní sazbu za využívání jejich služeb. 

 Nutnost dojíždění – ztráta času cestováním do práce. 

 Neustálý kontakt s lidmi a navazování nových pracovních vztahů je příjemné, ale není 

vyloučeno, že nás při práci bude někdo rušit nebo obtěžovat a tak nebudeme schopní se na 

ni plně soustředit. 

 Jelikož se jedná o relativně nový způsob práce a coworkingová centra jsou stále ve vývoji, 

se může stát, že nepůsobí reprezentativním dojmem nebo neposkytuje takové zázemí a 

služby, které bychom očekávali. 

 Kancelář si nezařizuje každý sám, ale její vzhled a vybavení je v režii centra, proto nemusí 

být tak komfortní a pohodlná jako pracovní místo doma.4 

                                                 
4 KRČMÁŘ, Michal. Homeoffice nebo coworking? Objevit.cz [online]. 2013, 7. únor [cit. 2014-01-02]. Dostup-

ný z WWW: <http://objevit.cz/homeoffice-nebo-coworking-t19708> 
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2.1.3 Business akcelerátor 

Business akcelerátor je pojem velmi blízký coworkingu. Rovněž se jedná o spolupráci 

ve společném prostoru, ale rozdíl spočívá v tom, že akcelerátory se spíše zabývají pomocí 

začínajícím firmám či podnikatelům rychleji růst a prosadit se na trhu. Pomoci jim v tom mů-

že širší portfolio služeb, které mohou využívat. Jsou to např. asistentské služby, kompletní 

účetnictví, daňové, mzdové a personální služby, právní, PR nebo grafické služby, investiční a 

poradenské služby. Výhodou je i individuální spolupráce, zjištění cílů a potřeb k jejich dosa-

žení, stádium podniku, ve kterém se nachází a nalezení kontaktů, které by mohly být pro je-

jich růst užitečné. Čerpat zkušenosti mohou i od firem, které začínaly stejným způsobem a ve 

svém růstu byly úspěšné. Výhodou je i spolupráce s ostatními akcelerátory ve světě a sdílení 

vzájemných zkušeností. 

Nespornou předností oproti coworkingovému centru je to, že každý si může zvolit ak-

celerátor, který se shoduje s jeho předmětem podnikání, a tím tak lépe zapadne do kolektivu, 

kde si mohou jeho účastníci navzájem předávat zkušenosti a pomáhat si, což vede k větší 

efektivitě. 

Každá firma roste jinak dlouhou dobu a svou spolupráci s akcelerátorem může kdyko-

liv ukončit, pokud je již dostatečně silná odolat trhu a jeho nástrahám. Někomu to může trvat 

půl roku, někomu déle. Na druhou stranu obměna firem je výhodou i pro samotný akcelerátor, 

protože každá nová firma může přinést nové podněty, nové příležitosti pro podnikání a samo-

zřejmě i nové kontakty.5 Jedním z prvních akcelerátorů vznikl v roce 2009 v Praze a jeho ná-

zev je TechSquare. 

2.2 Historie coworkingových center 

Poprvé bylo slovo coworking zmíněno v roce 1999 Bernie DeKovenem, který si tento 

pojem vysvětluje jako společnou práci podporovanou počítačem a novými technologiemi. 

Ovšem coworking, jak ho známe dnes, sdílený pracovní prostor, byl použit až Bradem Neu-

burgem v roce 2005, který založil první coworkingové centrum Hot Factory. V současné době 

již není v provozu, ale nápad zaujal natolik, že v současnosti funguje napříč USA několik set 

coworkingových center, které se následně rozšířily i po celém světě a stále vznikají centra 

nová. 

                                                 
5 VAŇKOVÁ, Markéta. Co zvolit: coworkingové centrum nebo business akcelerátor? Zivotnapadum.cz [online]. 

2012, 2. únor [cit. 2014-02-03]. Dostupný z WWW: <http://www.zivotnapadum.cz/novinka/co-zvolit-

coworkingove-centrum-nebo-business-akcelerator.html> 
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První coworkingové centrum Hot Factory, jak již bylo napsáno výše, zaujalo natolik, 

že začala vznikat nejen další centra, ale i jiné formy společné spolupráce. Jednou z nich je 

setkání Jelly, které založili spolubydlící z New Yorku Amit Gupta a Luke Crawford v roce 

2006. Jedná se o neformální pracovní akce, které se konají ve více než sto městech, kdy se 

lidé setkávají buď u někoho doma, v kavárně či kanceláři a pracují tak společně celý den. 

K dispozici mají místo k práci, židli nebo pohovku a také bezdrátové připojení k internetu. 

Přinést si sebou naopak mohou cokoliv, co potřebují k práci, např. notebook či tablet. Společ-

ně pak lidé pracují, navazují nové kontakty, sdílí své myšlenky, nápady a rady, což bylo hlav-

ní myšlenkou zakladatelů, kteří upřednostňovali práci z domova, ale chyběl jim kreativní bra-

instorming, sdílení a samozřejmě i kamarádství. Proto si k sobě začali zvát přátele na jeden 

den v týdnu a společně se věnovali práci. Velmi brzy zjistili, že pracují v okruhu zajímavých 

lidí, kteří přispěli ke spoustě zajímavých myšlenek a nápadů. Zúčastnit se může prakticky 

kdokoliv bez ohledu na věk či obor, ve kterém pracuje. Přichází jak podnikatelé, tak i živ-

nostníci, dále např. designéři, vývojáři, hudebníci, kuchaři, fotografové, spisovatelé a další. 

Tato Jelly setkání probíhají po celém světě, u nás v České republice se toto setkání ja-

ko první konalo v Praze. Od té doby se tam konají pravidelně na různých místech, přičemž 

konání všech akcí můžeme najít na internetových stránkách.6 Po velkém úspěchu v hlavním 

městě se následně začala konat i v Brně. 

V roce 2007 existovalo na světě 75 coworkingových center, ovšem v roce 2008 už jich 

bylo 160 a každý rok se jejich počet dvojnásobně zvyšuje. Za zmínku jistě stojí i otevření 

prvního coworkingového centra v Kalifornii v roce 2008 s názvem Cubes & Crayons (Kostky 

a Pastelky), které jako první zřídilo i prostory pro péči o děti a své práci se tak zde mohou 

věnovat i matky s malými dětmi. Ve stejném roce proběhl první Meetups s tématem 

coworking na mezinárodním veletrhu SXSW, který byl o rok později, tedy v roce 2009 nahra-

zen mezinárodní konferencí Global Coworking Unconference Conference (GCUC) a také 

vyšla první kniha o coworkingu I´m Outta Here. 

V roce 2010 byl oficiálně vyhlášen Mezinárodní den coworkingu, později jen Den 

coworkingu, který se slaví vždy 9. srpna. Ve stejném roce byl také vydán první online maga-

zín Deskmag. 

                                                 
6  Kalendář všech pořádaných akcí můžeme nalézt na následujících internetových stránkách 

http://www.coworkingvpraze.cz/kalendar. 
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V roce 2011 začíná velký boom a coworkingová centra se začínají ročně rozrůstat až o 

tisíce nových zařízení. Proběhla i první coworkingová konference v Evropě, konkrétně v Ber-

líně, která se snažila rozšířit zkušenosti „coworkingových veteránů” a pomoci těmto centrům 

s jejich rozšířením. Poprvé se konal i Evropský Jelly týden, globální událost na podporu celo-

světové spolupráce, která měla takový úspěch, že se z něj stala tradice a každoročně se druhý 

lednový týden slaví po celém světě. 

V roce 2012 a 2013 dochází stále k rozšiřování center do celého světa a zejména se 

pomalu začíná šířit osvěta a programy na podporu coworkingových center po celém světě. I 

v České republice se pomalu tento pojem dostává mezi lidi a těší se stále větší oblibě, ale i tak 

je ještě kus cesty před námi, protože je stále dost těch, kteří neznají ani samotný výraz 

coworking.7 

Coworkingová centra u nás budou popsána podrobněji v následující kapitole, abychom 

se přesvědčili, že tu mají slušnou základnu. Stačí jen větší propagace a zviditelnění se, což si 

ukážeme prakticky i dotazníkem provedeným na coworkingovém centru v Ostravě. Okrajově 

budou zmíněna i centra ve světě, kde mají s jejich řízením větší zkušenosti a můžeme tak ná-

sledně porovnat, jak si stojí naše centra oproti těm zahraničním. 

2.3 Coworkingové centrum Viva Ostrava 

Coworkingové centrum Viva Ostrava patří k největšímu centru tohoto typu v Ostravě. 

Dalším je nezávislý prostor Stará aréna v centru Ostravy na Masarykově náměstí, která však 

poskytuje jiný druh služeb než právě Viva. Nabízí pronájem kanceláře či její části bez zaříze-

ní, možnost návštěvy kavárny a dále možnost pronájmu sálu, čímž se snaží podporovat 

zejména mladé umění a alternativu ke klasickým druhům zábavy.8 Nyní si blíže popíšeme 

samotnou Vivu, která je jednou z nejdůležitějších částí této práce, jelikož právě ona byla in-

spirací a návodem k jejímu sepsání. 

Samotné centrum se nachází v Ostravě – Hrabůvce naproti Hotelového domu Hlubina, 

zřizovatelem je Institut pro ženy, o. s. Zakladatelkou je Renáta Ptáčníková, která je prezident-

kou Institutu pro ženy, o. s. Tato nezisková organizace, občanské sdružení, nabízí A preffered 

private good, kdy se snaží, aby služby, které poskytují, byly bez problémů dostupné pro 

                                                 
7SANTAMARINA, Christina. History of Coworking  a timeline. Wiki.coworking.com [online]. 2013, 11. září 

[cit. 2014-01-03]. Dostupný z WWW: 

<http://wiki.coworking.com/w/page/68852527/History%20of%20Coworking%20-%20a%20timeline> 
8STARÁ ARÉNA. Stará historie. Staraarena.cz [online]. 2014, 19. leden [cit. 2014-01-19]. Dostupný z WWW: 

<http://staraarena.cz/o-stare-arene/historie-stare-areny> 
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všechny, kteří to potřebují 9. V našem případě jsou to právě ženy, kterým mohou pomoci 

např. v začátcích podnikání. Dostupnost MHD je velmi dobrá, ale nalezení samotného centra 

bylo trochu obtížné, protože místo není příliš dobře značeno. Po úspěšném nalezení centra 

budou jeho návštěvníci mile překvapeni. Jak uvádějí provozovatelé na svých stránkách, je to 

pracovní prostor plný pohody a kreativity, který jeho návštěvníkům přináší velkou sdílenou 

kancelář, kde si každý může pronajmout pracovní místo s profesionálním zázemím (viz Přílo-

ha č. 1 Obrázek č. 1), zasedací místnosti (viz Příloha č. 1 Obrázek č. 2), kavárnu pro obchodní 

jednání i masérnu pro relax a pro matky s dětmi, které si chtějí třeba i při mateřské přivydělat 

a být v kontaktu s lidmi, se zde nachází dětský koutek Kuky (viz Příloha č. 1 Obrázek č. 3). 

Celý komplex (viz Příloha č. 2) slouží k podpoře podnikání a realizaci nejrůznějších nápadů 

všech jeho klientů. Jeho nejdůležitějším posláním je společná práce lidí vedoucí k navázání 

nových pracovních či přátelských vztahů. Nyní si popíšeme, jak tato společná práce funguje a 

za jakých podmínek si můžeme užívat tyto prostory i my. 

Cílem fungování Vivy je umožnit podnikatelům na volné noze pronájem cenově do-

stupného pracovního místa namísto pronájmu drahé kanceláře. Tento způsob práce nemusí 

nutně vyhovovat každému, ale záleží pouze na nás, zda se rozhodneme a tento způsob práce, 

který je hlavně v USA velmi oblíbený, vyzkoušíme sami. Můžeme si dokonce vybrat pro nás 

nejvhodnější variantu pronájmu, od 1. 9. 2013, jsou nabízeny 3 typy tarifů: jednodenní, mě-

síční a členský (roční). Každý z těchto tarifů má své výhody a slevy a záleží na každém, kte-

rou variantu si vybere.10 

Pokud chceme pro začátek tento způsob práce vyzkoušet nebo jen chceme tyto prosto-

ry využít k obchodnímu jednání, můžeme využít právě Jednodenní tarif, který stojí 99 Kč. 

Cena zahrnuje pronájem pracovního místa pro práci či schůzku na den, free Wifi, konzultaci a 

poradenství v rámci Zeptej se zdarma, scanner, literaturu z knihovny a vodu, přičemž služby 

navíc si může každý přikoupit dle platných tarifů.11 

Ti, kteří chtějí využívat tohoto centra pravidelněji a čerpat větších výhod, mohou vyu-

žít Měsíční tarif v ceně 1 990 Kč, přičemž při stálém místě se cena tarifu zvyšuje na 2 490 Kč. 

V ceně tarifu je pracovní místo, Wifi a voda, dále možnost požádat o klíč a nonstop přístup 

                                                 
9 HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 s. 

ISBN 978-80-2105651-0. 
10 VIVA OSTRAVA. Tvá kancelář. Vivaostrava.cz [online]. 2014, 19. leden [cit. 2014-01-19]. Dostupný 

z WWW: <http://www.vivaostrava.cz/tva-kancelar> 
11 VIVA OSTRAVA. Jednodenní tarif. Vivaostrava.cz [online]. 2014, 19. leden [cit. 2014-01-19]. Dostupný 

z WWW: <http://www.vivaostrava.cz/p/jednodenni-tarif> 
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z důvodu práce nutnosti práce, 2 hodiny na využití zasedací místnosti, 10 hodin hlídání dítěte 

v dětském koutku Kuky, konzultaci a poradenství v rámci Zeptej se zdarma, zapůjčení PC, 

skříňku, živou reklamu ve vitríně a 20 % slevu na veškeré další služby.12 

Pokud chcete s Vivou začít spolupracovat intenzivněji, můžete využít Ročního tarifu, 

který stojí 19 990 Kč a který vám zajistí různé benefity jako lepší propagaci podnikání, se-

známení se s úspěšnými či zajímavými lidmi a mnoho dalšího. Největší výhodou tohoto tarifu 

je právě důraz na propagaci firmy a propojování v obchodních kontaktech a profesionální 

rozvoj. Zapálení členové se mohou podílet i na samotných projektech a akcích Vivy. Cena 

dále zahrnuje pracovní místo, Wifi a vodu, dále je také možnost požádat o klíč a nonstop pří-

stup z důvodu nutnosti práce, využití 4 hodin měsíčně v zasedací místnosti, vstup na obchodní 

snídaně Připoj se zdarma a poradenství v rámci Zeptej se zdarma, hlídání dětí v dětském 

koutku a vybrané kurzy, účast na akcích pořádaných Vivou, zapůjčení PC, skříňku, živou re-

klamu ve vitríně, propagaci Vivou, knihu o podpoře podnikání a 20 % slevu na všechny 

ostatní služby.13 

Využít se dá nejen prostor Vivy k práci, ale také výhod projektu s názvem Zeptej se, 

který umožňuje domluvit si konzultaci s odborníkem v daném oboru. Nachází se zde odborní-

ci z oboru dotací, podnikatelských plánů, práva, účetnictví, marketingu, projektového řízení, 

3D grafiky a Adobe Photoshopu, Google Apps, iPad a iPhone aplikací a využít lze i rad osob-

ního kouče. Všechny tyto odborníky můžeme nalézt na webových stránkách Vivy, můžete si 

s nimi domluvit konzultaci, při které platí pravidlo, že to, co se probere na konzultaci je 

zdarma, případná práce mimo, sepisování náročnějších smluv apod., je ohodnoceno dle do-

mluvy přátelskou cenou. Poté jsou pořádány workshopy a přednášky, které jsou výsledkem 

dotazů na konzultacích. Blíže se každý může neformálně seznámit s těmito odborníky na 

networkingových snídaních, které jsou do 30 let věku zdarma, a může je navštívit kdokoliv, 

kdo má zájem poznat prostředí Vivy a jeho členy.14 

Výjimečnou nedělají Vivu jen její prostory a poradenský program, ale také program 

akcí, který se mění každý měsíc. Jedná se o různé přednášky na zajímavá témata, kurzy, kon-

ference a další. Aktuální i starší programy jsou uveřejněny opět na stránkách Vivy.  

                                                 
12 VIVA OSTRAVA. Měsíční tarif. Vivaostrava.cz [online]. 2014, 19. leden [cit. 2014-01-19]. Dostupný 

z WWW: <http://www.vivaostrava.cz/p/mesicni-tarif> 
13VIVA OSTRAVA. Roční tarif. Vivaostrava.cz [online]. 2014, 19. leden [cit. 2014-01-19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.vivaostrava.cz/p/rocni-tarif-clenstvi> 
14VIVA OSTRAVA. Poradenství. Vivaostrava.cz [online]. 2014, 3. únor [cit. 2014-02-03]. Dostupný z WWW: 

<http://www.vivaostrava.cz/poradenstvi>  
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2.4 Coworkingová centra v České republice 

Prvním centrem tohoto typu, které u nás vzniklo, bylo coworkingové centrum Coffice 

v Praze, které podle vzoru z Polska založil David Odstrčil a slavil s ním velké úspěchy. Další 

bylo zřízeno v Brně, pak v Písku a následně tato centra začala vznikat hojněji a rozšířila se 

do Ostravy, Olomouce a Jihlavy. Nesmíme opomenout ani vznik nejznámějšího světového 

řetězce Hub, který byl nápadem Jonathana Robinsona, který nyní stojí v čele Hub World15, o 

kterém se v následující kapitole zmíníme blíže a také si přiblížíme další coworkingová centra 

u nás. 

2.4.1 Celosvětové hnutí Hub v Praze 

Coworkingové centrum Hub v Praze je součástí světově rozšířeného řetězce Hub 

World, jehož historie sahá až do roku 2005, kdy vznikl první Hub v Londýně, a jeho zaklada-

telem je Jonathan Robinson. Vlastníkem Impact Hub IP and Brand je Hub Association, při-

čemž tato asociace je pak jediným vlastníkem HUB GmbH (Impact Hub Company), jež sídlí 

v Rakousku a jako charitativní společnost má právo řídit globální operace a usnadnit rozvoj 

sítě jako celku. Impulsem pro vznik tohoto řetězce bylo vytvořit prostory, které budou jedi-

nečným ekosystémem pro sociální inovace. Toho mělo být dosaženo pomocí nástrojů potřeb-

ných pro růst a rozvoj nových podniků, které poskytnou přístup ke správným zkušenostem, 

znalostem, financím a trhu. Hlavním smyslem však bylo vytvořit prostory pro setkávání 

správných lidí, kteří se budou navzájem inspirovat a tím provádět svou práci efektivněji a 

účinněji. 

Londýnský Hub byl natolik úspěšný, že se jeho původní prostory rozšířily a existuje 

doposud. Ovšem nezůstalo jen u jednoho centra. Následně se tato myšlenka začala šířit neu-

věřitelnou rychlostí a vedla až ke vzniku celosvětového hnutí. Hnutí Hub se rozšířilo 

z Londýna do 45 měst po celém světě, např. do Melbourne, Johannesburgu, Sao Paola, San 

Francisca až do Singapuru. Jedno takové centrum se nachází i v České republice v Praze, při-

čemž celou rozsáhlou síť těchto Hub center si můžeme prohlédnout v Příloze č. 3. Tato důmy-

slná a propojená síť je ještě o to efektivnější, že se motivují, a sdílí své nápady nejen podnika-

telé určitého Hub centra ve světě, ale i mimo daná centra, čímž vytváří velmi efektivní a 

schopnou komunitu, která má globální dopad. 

Celá koncepce Hub center je postavena na třech odlišných prvcích: 

                                                 
15KREUZIGEROVÁ, Pavla. Na střídačku u jednoho stolu. Ekonom.ihned.cz [online]. 2010, 5. dubna [cit. 2014-

02-04]. Dostupný z WWW: <http://ekonom.ihned.cz/c1-42105170-na-stridacku-u-jednoho-stolu>   
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1. Živé společenství nadšených a podnikavých lidí, kteří sdílí základní záměr a tím je 

přinést pozitivní změnu, která působí jako druh stimulace na rozvoj jejich podniků. 

2. Zdroj inspirace, který svůj smysluplný obsah poskytuje prostřednictvím podnět-

ných událostí, inovačních laboratoří, prostor pro učení a programů, které usnadnily 

rozhovory podporující pozitivní dopad. 

3. Jedná se o fyzický prostor, který nabízí flexibilní a funkční infrastrukturu pro prá-

ci, setkávání, učení a propojování lidí a jejich nápadů. 

Právě spojením těchto tří odlišných prvků vznikne ojedinělá charakteristika této orga-

nizace, což je základem jejího fungování.16 

a) Impact Hub Praha 

Jak můžeme vidět, coworkingové centrum Impact Hub Praha má jistě silnou základnu, 

na které může stavět, a tak svým klientům může poskytnout bezpočet možností, které by jen 

tak jinde nenašli. Toto pražské centrum vzniklo v létě roku 2010 jako první vlaštovka ve 

střední a východní Evropě v rámci mezinárodní sítě, která pokrývá pět kontinentů. Od té doby 

prošlo několika proměnami, až dvojnásobně se rozšířilo a v současné době v něm pracuje 

téměř čtyři sta členů a další desítky klientů využívají jeho prostor pro konference, semináře a 

další aktivity. Další stovky lidí se pak měsíčně účastní různých zajímavých akcí, které pořáda-

jí nebo hostují.17 

Stejně jako všechna coworkingová centra nabízí i Hub flexibilní trávení času na pra-

covišti, kdy nám může pomoci v našem posunu moderní a vybavené prostředí, kde může kaž-

dý získat cenné kontakty, obchodní partnery i přátele. Využít zde můžeme velký pracovní 

prostor, který nám nabízí širokou škálu možností, a to ve sdílené pracovní kanceláři, zasedací 

místnosti, lounge se samoobslužným barem, na venkovní terase a relaxační zóně (viz Příloha 

č. 4 Obrázek č. 1). Všechny tyto prostory jsou vybaveny vysokorychlostním internetem, kon-

ferenční a kancelářskou technikou. V případě zájmu můžete toto centrum navštívit a dozvědět 

se více o věcech, které vás zajímají, a to zcela zdarma. 

Pokud se rozhodneme pro spolupráci, můžeme z ní mít i spoustu výhod navíc. Jedná 

se nejen o setkávání se a spolupráci se zajímavými lidmi, ale také zvýhodněné pronájmy za-

sedacích místností a konferenčního prostoru pro své vlastní workshopy a jednání s lidmi. Vy-

                                                 
16IMPACT HUB. What is Impact Hub. Impacthub.net [online]. 2014, 4. únor [cit. 2014-02-04]. Dostupný 

z WWW: <http://www.impacthub.net/what-is-impact-hub> 
17IMPACT HUB PRAHA. O nás. Prague.impacthub.net [online]. 2014, 4. únor [cit. 2014-02-04]. Dostupný 

z WWW: <http://prague.impacthub.net/o-nas/> 
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užít můžeme i odborného poradenství s ověřenými experty v různých oborech, jako jsou např. 

grafický design, marketing, účetnictví, finance, optimalizace nákladů a další. Nespornou vý-

hodou je i možnost získání investorů, kteří s centrem spolupracují a zajímají se o kvalitní pro-

jekty. Nakonec jednou s největších výhod je napojení na celosvětovou síť Hubů prostřednic-

tvím interní sociální sítě HubNet.18 

Ke spolupráci s  Hub centrem mohou podnikatelům pomoci tři způsoby získávání in-

formací, a to: 

 Přímá pomoc – oslovení jakéhokoliv Hub Hostitele u stolku osobně nebo pro-

střednictvím e-mailu, popovídání si s kterýmkoliv členem, mentorem či investo-

rem. 

 Networking – jde o předávání kontaktů spolupracujících investorů, investičních 

fondů, bank i nebankovních společností a dalších tisíců lidí, kteří mohou 

v začátcích realizace projektu jakýmkoliv způsobem pomoci. 

 Akcelerační program – každý člen se může zúčastnit různých akcí s investory a 

pro investory, kde může načerpat potřebnou inspiraci. Pomoci mohou také konzul-

tanti s bohatou praxí v rozvoji a řízení společností, např. ze společnosti Because 

nebo odborníci v oblasti obchodu, práva, účetnictví a daní ze společnosti  

Deloitte.19 

Využívat všech těchto prostor, výhod, informací a dalších zajímavých příležitostí mů-

že každý za ceny uvedené v následující Tabulce 2.1. Ceny jsou ve srovnání s Vivou poměrně 

vyšší, za což pravděpodobně může jak umístění centra v Praze, tak i mnohem větší zázemí, 

možnosti a záštita celosvětově propojeného komplexu. 

  

                                                 
18IMPACT HUB PRAHA. Členství v Hubu. Prague.impacthub.net [online]. 2014, 4. únor [cit. 2014-02-04]. 

Dostupný z WWW: <http://prague.impacthub.net/clenstvi/> 
19IMPACT HUB PRAHA. Akcelerace. Prague.impacthub.net [online]. 2014, 4. únor [cit. 2014-02-04]. Dostup-

ný z WWW: < http://prague.impacthub.net/akcelerace/> 
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Tabulka 2. 1 Ceník pronájmu (cena bez DPH) 

TYP 

PRONÁJMU 

ZASEDACÍ  

MÍSTNOST 

KONFERENČNÍ 

PROSTOR 
OPEN SPACE 

standardní 

cena 

partnerská 

cena 

standardní 

cena 

partnerská 

cena 

standardní 

cena 

partnerská 

cena 

1 hodina 322 Kč 248 Kč 2 900 Kč 1 900 Kč 2 900 Kč 1 900 Kč 

4 a více 

hodin 

(paušál) 

x x 12 000 Kč 8 000 Kč 12 000 Kč 8 000 Kč 

Zdroj: IMPACT HUB PRAHA. Ceník pronájmu. Prague.impacthub.net [online]. 2014, 4. únor [cit. 2014-02-

04]. Dostupný z WWW: <http://prague.impacthub.net/pronajem/cenik-pronajmu/> 

Stejně tak jako Viva má i Hub Praha svůj pestrý měsíční program na webových strán-

kách, kde si můžeme vyhledat třeba nějakou zajímavou přednášku a sami si vyzkoušet, jaké to 

je být součástí celosvětového hnutí. 

2.4.2 Ostatní coworkingová centra u nás 

Hlavní cíl a poslání coworkingových center byly již dostatečně popsány v úvodu a ta-

ké v kapitolách týkajících přímo konkrétních coworkingových center. Proto v následující 

podkapitole jsou uvedeny zejména zajímavosti o ostatních centrech u nás a také informace o 

tom, co nám jednotlivá centra mohou nabídnout. 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, prvním zakladatelem coworkingu v České republice, 

byl David Odstrčil, který založil dne 23. listopadu 2009 coworkingové centrum Coffice 

v Praze po vzoru Polska, kde se tento způsob práce velmi osvědčil. Po jeho otevření se začala 

objevovat další a další centra, ať už úspěšná a fungující stále, nebo neúspěšná a již uzavřená. 

První coworkingové centrum patří k těm méně úspěšným a i přes počáteční úspěch bylo v září 

roku 2013 uzavřeno. Ovšem majitelé se přesunuli do coworkingového centra DeskRoom 

v Praze, které má další pobočku i v Pardubicích. 

Z dalších center nacházejících se v Praze můžeme zmínit také coworkingové centrum 

Creative Gate, které vzniklo v roce 2011 a patří mezi nejmodernější centra nenabízející kla-

sický open space jako většina těchto center, ale menší kanceláře (viz Příloha č. 4 Obrázek č. 

2), kde se každý může lépe soustředit na svou práci. Jako první také zavedli tzv. coworkingo-

vá víza, která umožňují vstup do více center. S tímto centrem spolupracuje už 2 roky Robert 
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Vlach, který provozuje portál Na volné noze a je odborným poradcem pro podnikatele. 

Z vlastní zkušenosti označil toto centrum za nejlepší v současné době.20 

Zajímavá jsou také coworkingová centra, která nejen pomáhají podnikatelům na volné 

noze v jejich rozvoji, ale také ta, která pomáhají rodičům s dětmi. Ne vždy se mohou mamin-

ky na mateřské dovolené věnovat práci, neboť se musí starat o svou ratolest. Řešením těchto 

situací jsou právě coworkingová centra, která mají i možnost hlídání dětí už od půl roku věku, 

přičemž záleží na každém z center, jakou věkovou hranici si zvolí. V Praze je tato možnost ve 

třech centrech a jsou jimi Ateliér Pexeso (viz Příloha č. 4 Obrázek č. 3), Baby Office a Mu-

mraj (viz Příloha č. 4 Obrázek č. 4). I ostatní města dávají příležitost maminkám v coworkin-

govém centru, např. Coworking centrum v Brně (viz Příloha č. 4 Obrázek č. 5), ve Vivě 

v Ostravě a v Kladně je to centrum Podnikání všem. 

Ojedinělým je také coworkingové centrum Era svět v Praze, které jako první vzniklo 

pod záštitou velké organizace, a to ČSOB & Erou. Zajímavé je dále centrum v Brně s názvem 

Top centrum podnikatelek, které pomáhá ženám jako začínajícím podnikatelkám začít s jejich 

vlastním podnikáním a vstup je zde pro dámy zdarma. Dále jistě stojí za zmínku TechSquare 

v Brně, které kromě klasických služeb coworkingového centra umožňuje i spolubydlení.21 

Z následující kapitoly je patrné, že i u nás existuje nespočet možností, jak se na trhu 

uplatnit jako podnikatel na volné noze, jak si zajistit zázemí a pomoc v začátcích od zkušeněj-

ších, jak se dále rozvíjet, potkávat nové a zajímavé lidi a v neposlední řadě jak se stát tím, 

který své nabité zkušenosti předá dál. Záleží jen na každém z nás, kterou ze všech těchto 

možností zvolí, která se bude zdát nejatraktivnější a bude nás nejvíce při práci motivovat. 

2.5 Coworkingová centra ve světě 

Dosud byla popsána jen coworkingová centra u nás, avšak Česká republika není jedi-

nou zemí, kde se tato centra nacházejí. V kapitole o historickém vývoji jsme se dozvěděli, že 

kolébkou coworkingu je Severní Amerika, konkrétně San Francisco, kde vzniklo v roce 2005 

první coworkingové centrum, které v současné době již neexistuje. Ovšem nápad jako takový 

se ujal především v Severní Americe, která je dnes na prvním místě v počtu coworkingových 

center ve světě. V následující podkapitole si prozradíme jejich počet a srovnáme s počty těch-

to center v ostatních částech světa, přičemž srovnány mohou být jen počty těchto center, ne-

                                                 
20VLACH Petr. Reference. Creativegate.cz [online]. 2013, 31. prosinec [cit. 2014-02-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.creativegate.cz/kdo-jsme/reference>  
21VLACH, Robert. Coworking v Česku. Navolnenoze.cz [online]. 2013, 7. únor [cit. 2014-02-05]. Dostupný 

z WWW: <http://navolnenoze.cz/blog/coworkingy/> 
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boť popis všech center ve světě by vydal na další diplomovou práci, což není předmětem této 

práce. 

Zmínili jsme se už o tom, že Severní Amerika je ve světě první, co se týče počtu 

coworkingových center. Má na svém území více jak 1 200 center, z toho nejvíce v USA při-

bližně 1 000, v Kanadě kolem 100 a v Mexiku 50 center. Ve Střední Americe nalezneme 

zhruba 20 center a v Jižní Americe necelých 30. 

V Evropě nalezneme o něco méně coworkingových center než v Severní Americe, 

přibližně 900 center, nejvíce pak v jižní a střední části Evropy. Na třetím místě se umístila 

Asie s počtem necelých 200 coworkingových center, přičemž nejvíce se jich nachází na jiho-

východě kontinentu. V Austrálii je těchto center jen 50, zejména na jihovýchodě území, a 

v Africe je jich nejméně, necelých 25, a nachází se převážně na jihu.22 Rozmístění všech těch-

to coworkingových center můžeme nalézt v Příloze č. 5, kde jsou všechna znázorněna na ma-

pě a lépe tak můžeme vidět hustotu jejich rozmístění po celém světě.  

                                                 
22

SAYLES, Jacob. Directory.Wiki.coworking.com [online]. 2014, 20. únor [cit. 2014-02-22]. Dostupný 

z WWW: <http://wiki.coworking.com/w/page/29303049/Directory#northamerica> 
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2.6 SHRNUTÍ 

V úvodu první kapitoly této diplomové práce jsme se zabývali vysvětlením samotného 

pojmu coworking, jelikož se jedná o relativně nový pojem, kteří ještě mnozí z nás neznají. 

Coworking je metoda práce, kterou vykonávají podnikatelé na volné neboli freelanceři ve 

sdíleném pracovním prostoru. Tímto prostorem je coworkokingové centrum, kde tito lidé pra-

cují společně, mají zde k dispozici různé kancelářské vybavení a mohou tak společně sdílet 

své zkušenosti a vzájemně si pomoci.  

Popsány byly výhody a nevýhody práce v coworkingových centrech a rovněž byly 

srovnány s výhodami a nevýhodami práce z domova. Žádný z těchto způsobů však není ten 

správný, každý si musí najít ten svůj, který mu nejlépe vyhovuje. Také jsme se seznámili 

s pojmem business akcelerátory, které napomáhají rychlejšímu růstu jak samotným podnika-

telům, tak i podnikům. 

V další části jsme si popsali stručnou historii coworkingových center a dozvěděli jsme 

se, že jejich kolébkou je Severní Amerika, konkrétně San Francisco, kde v roce 2005 vzniklo 

první coworkingové centrum Hot Factory. V současné době zde existuje nejvíce těchto center 

na světě. Na druhém místě je Evropa. 

Dále jsme se podrobněji seznámili s coworkingovým centrem Viva Ostrava, které se 

stalo inspirací této práce, se všemi jeho službami a se všemi výhodami, které mohou podnika-

telé na volné noze vzájemnou spoluprací získat. Následně jsme si stručně popsali i ostatní 

centra v České republice, kdy jedno z největších je Hub v Praze, jenž patří pod celosvětové 

hnutí Impact Hub, jehož členové mohou čerpat zkušenosti od členů z celého světa. V závěru 

kapitoly jsme si přiblížili počet a rozmístění všech coworkingových center ve světě. 
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3 PODNIKATELSKÉ MOŽNOSTI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Trh práce se neustále mění a je potřeba se tomuto trendu přizpůsobit. Mnozí odborníci 

tvrdí, že klasické trvalé pracovní poměry jsou druhořadé a od doby světové krize v roce 2008 

se začíná více prosazovat flexibilita a kreativita, což je základem pro podnikatelskou činnost. 

Nejen základem podnikání ve smyslu coworkingu, ale i podnikání jako takové. 

V první části kapitoly se budeme zabývat samotným pojmem podnikání, podnikatel a 

podnik. Podle typologie osobností si také ukážeme, jaký druh osobnosti má nejlepší předpo-

klady stát se podnikatelem. Vysvětlíme si, co tyto pojmy znamenají, abychom pak plynule 

mohli navázat na nové pojetí podnikání, tzn. jak vést lidi bez příkazů a složitých organizač-

ních struktur, což bude demonstrováno na fungujících příkladech z praxe. Závěrem kapitoly si 

přiblížíme, kolik podnikatelů a živnostníků, i z hlediska druhu živnosti, se nachází 

v Moravskoslezském kraji. Konec kapitoly bude následně věnován dotazníkovému šetření, 

kdy budeme zjišťovat, zda mladí lidé vědí o možnosti podnikat v coworkingovém centru 

v Ostravě. 

3.1 Podnikání a podnikatel 

Existuje spoustu definic podnikání, my si představíme jen některé z nich. 

Podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „OZ”), je podnikání 

charakterizováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, jeho vlastním 

jménem a na vlastní zodpovědnost, a to za účelem dosažení zisku. 

V§ 2  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „ŽP”), je uvedena 

definice živnostenského podnikání, která se od definice z obchodního zákoníku mírně liší. 

Jedná se opět o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, také na 

vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a také za podmínek stanovených tímto záko-

nem. Živností není jen drobné podnikání, ale jeden podnikatel může provozovat i více živnos-

tí, na všechny však musí mít živnostenské oprávnění. 

Důležité je jistě pochopení samotných pojmů obsažených v definicích, jedná se tedy o: 

 soustavnost – činnost musí být prováděna opakovaně a pravidelně, nikoliv příleži-

tostně; 
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 samostatnost – tyto činnosti musí provádět osobně podnikatel jako fyzická osoba 

(dále jen „FO”) a prostřednictvím svých statutárních orgánů jedná právnická osoba 

(dále jen „PO”); 

 vlastní jméno – všechny právní úkony vykonává podnikatel FO svým jménem a 

příjmením, PO pod svým názvem; 

 vlastní zodpovědnost – podnikatel (FO i PO) za své jednání nese veškeré riziko 

plynoucí z toho jednání; 

 dosažení zisku – činnost je vykonávána s cílem zisku, který však nemusí být vždy 

dosažen. 

Obecně pak lze podnikání charakterizovat různě. Můžeme jej označit jako snahu vy-

tvořit něco navíc (tzv. přidanou hodnotu), což se může podařit jedině nalezením různých pří-

ležitostí, vkladem a účinným využíváním vlastních zdrojů, času a jména, přebíráním vlastní 

odpovědnosti ze svých činů a nesení rizika, za což jsou nám odměnou pozitivní výsledky a 

zisk.23 

Při podnikání podle živnostenského zákona musíme rozlišovat i různé druhy živností 

rozdělených do kategorií podle různých podmínek jejich získání. Rozlišujeme živnosti: 

 koncesované – jsou provozovány na základě koncese, proto je nutné povolení 

k jejímu provozování a počet vydaných koncesí je regulován státem; 

 ohlašovací – jsou provozovány na základě ohlášení a splnění stanovených podmí-

nek, např. odborná způsobilost k vykonávání dané živnosti, které se dělí na: 

o živnosti řemeslné – podmínkou pro jejich provozování je odborná způsobilost 

podle § 21 a 22 ŽP; 

o živnosti vázané – podmínkou pro jejich provozování je odborná způsobilost 

podle § 23 a 24 ŽP a přílohy č. 1 uvedené k tomuto zákonu; 

o živnosti volné – zde není podmínkou odborná způsobilost a jsou jimi živnosti 

uvedeny v příloze č. 4 ŽP. Vzhledem ke svým podmínkám patří mezi nejčastěji 

provozované živnosti.24 

                                                 
23SRPOVÁ, Jitka a Václav, ŘEHOŘ. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 427 s. ISBN 

978-80-247-3339-5. 
24ŽIVNOSTI. Rozdělení živností. Živnosti.eu [online]. 2014, 7. březen [cit. 2014-03-07]. Dostupný z WWW: 

<http://www.xn--ivnosti-cxb.eu/rozdeleni-zivnosti/> 
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Vysvětlen byl pojem podnikání a nyní se zaměříme na pojem další, a tím je podnika-

tel. Definici pojmu podnikatel můžeme opět nalézt v § 2 OZ, podle něj je podnikatelem oso-

ba: 

 zapsána v obchodním rejstříku; 

 podnikající na základě živnostenského oprávnění; 

 podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

právních předpisů; 

 provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpi-

su. 

Jak vyplývá z definice, podnikatelem může být jak FO, tak PO tzn., že jím může být 

kterákoliv z jejích forem, a to veřejná obchodní společnost, družstvo, společnost s ručením 

omezeným či akciová společnost. 

Podnikatel musí být člověk tvořivý, plný nových změn a inovací, které chce uplatnit v 

podniku, motivován k využívání potenciálu daného podniku, lidí a techniky. Nejen tvořivost, 

ale i další vlastnosti jsou pro podnikatele velmi důležité. Jsou jimi schopnost přicházet 

s novými myšlenkami, umět využívat nové příležitosti nebo si je dokonce umět vytvářet. Vý-

sledkem těchto podnikatelských myšlenek je nejen nový výrobek či služba, technologie, ale i 

způsob oslovení zákazníka, segmentu trhu apod.25 Podnikatel by měl být člověk všestranný a 

ochotný přizpůsobit se aktuálním změnám na trhu. 

Podle nauky o podnikání můžeme podnikatele rozlišit na primárního a sekundárního. 

Primárním podnikatelem je vždy FO, tedy vlastník podniku, jenž mu slouží jako prostředek 

k podnikání. U velkých podniků se však často stává, že vlastník podnik pouze spravuje, dele-

guje podnikatelské role a funkce na podnik, ve kterém figuruje jako sekundární podnikatel 

podnikající v zájmu vlastníka – primárního podnikatele. 

Na závěr vysvětlení pojmu podnikatel jsou uvedeny nezbytné předpoklady úspěšného 

podnikatele. Jsou jimi podnikavost a úspěch. Podnikavost patří mezi hlavní subjektivní faktor, 

který představuje předpoklady člověka k podnikání. Podnikavost je buď dána, nebo si ji lze i 

osvojit. Podnikavost se dále může dělit, a to na: 

                                                 
25SYNEK, Miroslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. 

ISBN 978-80-7400-336-3. 
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 dispozice – mezi dispozice patří znalosti, kompetence nebo know-how, které se 

dále člení na: 

o schopnosti – vrozené a trvalejšího rázu, jsou jimi např. rozumová nebo so-

ciální inteligence; 

o vědomosti – pasivní znalosti o podnikání; 

o dovednosti – vrozené naučené chování, získané tréninkem neboli aplikace 

vědomostí při řešení konkrétních problémů; 

 osobní vlastnosti – osobnost podnikatele. Zařazeny jsou zde dva druhy vlastností, 

a to: 

o nespecifické – patří mezi ně vlastnosti všeobecné jako temperament nebo 

charakter; 

o specifické – mezi ně patří typické osobní vlastnosti ovlivňující úspěch 

podnikatele. 

Nejen podnikavost, ale i úspěch je hlavním impulzem při rozhodnutí zda začít podni-

kat, který motivuje podnikatele. Úspěch může být definován jako očekávání dosažení předem 

stanoveného cíle a jeho základem úspěchu je vůle být nejlepší a zvítězit. Pokud tato vůle a 

motivace chybí, pak k úspěchu nepomohou ani sebelepší znalosti a zdroje. Motivace 

k úspěchu může mít různé důvody, které se dělí do dvou skupin: 

 tlaku (push) – jde o řešení různých situací, které během podnikání nastanou a je 

potřeba je operativně řešit; 

 tahu (pull) – jde o příležitosti, resp. jejich samotné využití, které jsou prostředkem 

k uspokojování potřeb. 

Vynikající podnikatelé stavějí své úspěchy na motivaci typu tahu, které jsou trvalejší-

ho charakteru a málokdy dochází k jejich útlumu. Oproti tomu motivace typu tlaku nejsou tak 

silné a snižují se velmi brzy.26 

3.1.1 Podnikatel a jeho povahové rysy 

Mnohokrát jsme se setkali s tvrzením, že podnikatelem se člověk rodí. To však není 

zcela pravda. Postoj k podnikání jako takovému se naučit nedá, je to jako mít názory na svět, 

na sebe samého či dovednosti, které si utváří člověk díky svým zkušenostem. Avšak samotný 

proces podnikání, tzn. postup při založení firmy, metody analýzy trhu, finanční plánování a 

                                                 
26 SRPOVÁ, Jitka a Václav, ŘEHOŘ. Základy podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 427 s. ISBN 

978-80-247-3339-5. 
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řízení, naučit lze. Jsou obsahem mnoha vzdělávacích kurzů a knih. I přes to všechno existují 

lidé, kteří mají zkrátka lepší dispozice, povahové rysy stát se podnikatelem. 

Toto tvrzení potvrzuje i kniha, jejímž autorem je Robert Rohm, který popsal čtyři po-

vahové rysy, označené jako DISC, kdy každé písmeno označuje jednu z povah. Podle něj je 

vhodné vědět, s jakou povahou se setkáváme, abychom věděli jak k danému člověku přistu-

povat, jak jej motivovat, či lépe odhalit jeho potřeby. 

 

Základní rozdělení povah DISC je zjedno-

dušeně znázorněn pomocí kruhového diagramu 

Obrázek 3. 1), který se nazývá Model lidského 

chování 4 povah. Model vychází z jednoduchého 

předpokladu, že existují 4 základní povahové ty-

py neboli temperamenty, jejichž vzájemným smě-

šováním v různém poměru pak vzniká jedinečná 

osobnost každého jedince. 

 

 

Zdroj: ROHM, Robert. Pozitivní povahové profily. 

1.vyd. Praha: Návrat domů, 2010. 176 s. 

ISBN 978-80-904529-0-9. 

Rozdělíme-li kruh vodorovně na polovinu, dostaneme v horní polovině osobnost ote-

vřenou, v dolní naopak uzavřenou. Dalším dělením svisle dostaneme v levé části osobnost, 

která je zaměřená na plnění úkolů a v pravé části naopak zaměřená na lidi a vztahy mezi nimi. 

Jejich vzájemným promícháním vzniknou naše 4 typy osobností. Žádná z těchto povah není 

špatná či dobrá nebo dokonce lepší než všechny ostatní, jedná se pouze o rozdíly v povaho-

vých typech. 

Osobnost typu I, která se nachází v pravé horní výseči, je osobnost otevřená, zaměřená 

na vztahy s lidmi. Jedná se o člověka inspirativního a ovlivňujícího. Osobnost typu C se na-

chází v levé dolní výseči, je to osobnost uzavřená a zaměřená na plnění úkolů, vyznačující se 

svou pečlivostí a opatrností. Osobnost typu S, jež se nachází v pravém dolním rohu, je osob-

ností uzavřenou, orientovanou na vztahy s lidmi a vyznačující se svou stálostí a oporou dru-

hým. 

Obrázek 3. 1 Model lidského chování 4 

povah 
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Osobnost typu D, kterou si uvádíme jako poslední, si přiblížíme podrobněji, protože 

tento povahový typ člověka má nejvhodnější předpoklady pro to stát se podnikatelem. Je to 

osobnost nacházející se v našem modelu vlevo nahoře a tím pádem je to osobnost otevřená a 

zaměřená na plnění úkolů, přičemž pouze 10% populace má tento typ povahy. Vyznačuje se 

svou dominantností a často bývá velkým tahounem. Člověk s touto osobností je plný energie, 

dává věci do pohybu, nikdy se nevzdává, bojuje za své stanovisko a potřebuje výzvu, která by 

jej motivovala k práci na daném úkolu či projektu. 

Jejich silnými stránkami jsou silná vůle, optimismus, praktičnost, vysoká produktivita, 

sebedůvěra, což obvykle vede k tomu, že tito lidé bývají výbornými vůdci. Nejen silné, ale i 

slabé stránky tvoří jejich povahu jako celek. Jsou jimi např. snadná prchlivost, někdy mohou 

být krutí a jízliví, mohou jednat bezohledně, být vychytralí a některé informace raději drží 

v tajnosti. 

Osoby, u kterých převažuje osobnost typu D, jsou se svými slabými i silnými strán-

kami osobnosti, které mohou být skvělými vůdci, tvůrci a budovatelé v kterékoliv oblasti. 

Díky jejich založení jsou neustále hnáni dopředu, chtějí dosahovat vyšších a vyšších cílů, neu-

stále hledají nové nápady a způsoby jak dělat věci lépe.27 Vzhledem k těmto předpokladům, je 

tento typ nejvhodnější pro podnikatelskou činnost, což však neznamená, že jiné typy osobnos-

tí se nemohou do podnikání také pustit. Vše záleží pouze na rozhodnutí každého jedince. 

3.2 Podnik a obchodní jmění, obchodní firma 

Pojmy podnikání a podnikatel jsou již vysvětleny, ale aby byl tento výčet kompletní, 

je třeba ještě definovat, co je to podnik. Opět existuje několik definic jak podle zákona, tak i 

další objevující se v různých odborných publikacích. 

Podle § 5 OZ je podnik věc hromadná a je charakterizován jako soubor hmotných, i 

osobních a nehmotných složek podnikání. Součástí podniku jsou věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které jsou ve vlastnictví podnikatele a slouží mu k provozování podniku nebo 

k tomuto účelu vzhledem ke své povaze sloužit mají. Obchodním jměním se opět podle OZ § 

5 rozumí majetek podnikatele jako FO, do něhož se řadí věci, pohledávky a jiná práva a peně-

zi ocenitelné jiné hodnoty. Pro podnikatele jako PO se rozumí pod pojmem obchodní jmění 

soubor veškerého jeho majetku a závazků. Čisté obchodní jmění pak vzniká po odečtení zá-

vazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním (FO) a veškerých závazků (PO). 

                                                 
27ROHM, Robert. Pozitivní povahové profily. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2010. 176 s. ISBN 978-80-904529-0-

9. 
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Nejobecnější definice charakterizuje podnik jako subjekt, který slouží k přetváření 

vstupů na výstupy. Obsáhlejší definice podnik popisuje jako ekonomicky a právně samostat-

nou jednotku existující za účelem podnikání. Ekonomická samostatnost je projevem svobody, 

která však s sebou nese odpovědnost vlastníka za konkrétní výsledky podnikání. Právní samo-

statností se naopak rozumí možnost podniku vstupovat do právních vztahů s jinými tržními 

subjekty, uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých vyplývají samozřejmě určitá práva a povinnosti. 

Podniky může rozdělit podle velikosti na malé, střední a velké. Toto rozdělení se pro-

vádí podle několika kritérií, u nás existují tři různá pojetí tohoto dělení. Prvním z nich je děle-

ní podle doporučení Evropské komise, které je následující: 

 mikropodniky – do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. 

EUR; 

 malé podniky – do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. 

EUR;  

 střední podniky – do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 

mil. EUR; 

 velké podniky – nad 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší než 50 mil. EUR, případ-

ně aktiva vyšší než 43 mil. EUR. 

Následující členění je důležité, když chtějí malé a střední podniky žádat o podporu 

podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání v aktuálním znění. Po-

kud chtějí podniky čerpat podporu, musí kromě tří výše uvedených kritérií splňovat i podmín-

ku nezávislosti, což znamená, že podnik nemůže být považován za malý nebo střední podnik, 

jestliže je 25 % nebo více procent kapitálu či hlasovacích práv přímo, nebo nepřímo ovládáno 

vlastníkem, který však definici malého a středního podniku nesplňuje. 

Dále se podniky člení podle statistického úřadu Evropské unie a to dle počtu zaměst-

nanců: 

 malé – do 20 zaměstnanců; 

 střední – do 100 zaměstnanců; 

 velké – nad 100 zaměstnanců. 

Posledním členěním podniků je podle České správy sociálního zabezpečení, která 

podniky dělí podle počtu zaměstnanců na dvě skupiny: 
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 malé organizace – do 25 zaměstnanců; 

 organizace – nad 25 zaměstnanců. 

Toto členění je pouze pro potřeby České správy sociálního zabezpečení, protože pod-

niky s méně než 25 zaměstnanci mají v této oblasti minimální administrativní zatížení ve 

srovnání s podniky s větším počtem zaměstnanců.28 Každé členění se pak používá pro různé 

účely, pro které jsou určeny. 

Zbývajícím pojmem, který je potřeba v souvislosti s podnikem vysvětlit, je obchodní 

firma. Podle § 8 OZ je obchodní firma název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodní-

ho rejstříku, pod tímto názvem pak koná všechny právní úkony. Pro FO je obchodní firmou 

její jméno a příjmení, může také obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh 

podnikání. Naopak u PO se za obchodní firmu považuje název, pod kterým se zapisuje do 

obchodního rejstříku, jeho součástí je i dodatek, který označuje její právní formu. 

3.3 Nové styly podnikání a vedení lidí 

Doposud jsme popisovali jen podnikatele na volné noze, tj. lidi, kteří si řídí svůj čas 

v práci, řídí si sami své podnikatelské aktivity a do všeho vkládají své vlastní nápady. Jsou ve 

svém rozhodování svobodní. Problematikou, zda lze podnikatelskou svobodu implementovat i 

do pracovního procesu velkých společností, se zabýval legendární ředitel společnosti 3M Wil-

liam L. McKnight, který celou problematiku výstižně okomentoval: „Když postavíte kolem 

lidí plot, začnou se chovat jako ovce.”29 Odstranění byrokratických principů je možné, ovšem 

není jednoduché. Důkazem nám budou velké světové společnosti, které to dokázaly a zvýšily 

tak nejen svou produktivitu, ale i zisky. Jejich úspěch je výsledkem spojení dvou poznatků, 

kdy prvním z nich je jejich podniková kultura, která je založena na svobodných principech, a 

druhým z nich je to, že svobodných firem existuje dnes jen velmi málo. Není to z důvodu ne-

možnosti aplikace jejich postupů, ale z důvodu složité a dlouhé cesty vedoucí k implementaci 

jejich principů. Příklady velkých společností, které se v jejich implementaci staly úspěšnými, 

si samozřejmě uvedeme dále. 

Aplikovat svobodné principy mohou společnosti z jakéhokoliv oboru, od firem zabý-

vajícími se vyspělými technologiemi až po ruční výrobu, od služeb přes finance až k těžkému 

                                                 
28SYNEK, Miroslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. 

ISBN 978-80-7400-336-3. 
29CARNEY M. Brian a Issac GETZ. Svoboda v práci. 1. vyd. Praha: Peoplecom, 2011. s. 11. 
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průmyslu. Škála je opravdu rozsáhlá, ale jak dokazují příklady z praxe, i reálná. Vzhledem 

k její rozsáhlosti musí existovat univerzální návod, jak svobody v práci dosáhnout: 

1. Přestaňte mluvit, začněte poslouchat. Důležité je v tomto prvním kroku odstranit 

všechny praktiky, kvůli kterým se lidé cítí nerovnocenní. 

2. Otevřeně a aktivně vysvětlujte svou firemní vizi, aby ji i vaši lidé začali pova-

žovat za svou vlastní. Lidé se musí cítit plně rovnocenní, aby mohli tuto firemní 

vizi sdílet. 

3. Přestaňte se pokoušet motivovat. Ne zaměstnavatel, ale samotný pracovník by se 

měl motivovat sám na základě vytvořeného prostředí, které umožňuje jejich roz-

voj. 

4. Zůstaňte ve střehu. Pro zachování vytvořeného svobodného prostředí je důležité 

stát se nyní jeho ochráncem. Právě ostražitost je cenou za tuto svobodu. 

Nyní si uvedeme příklad některých společností, které svobodné principy implemento-

valy a staly se velmi úspěšnými. Jednou z nich je japonská automobilová společnost Toyota, 

která těchto svobodných principů dosáhla. Proces výroby funguje, každý zaměstnanec ví, co a 

jak má provádět, existují zde přesné a nejefektivnější postupy výroby, které však nejsou vý-

sledkem výmyslů manažerů, ale pracovníků, kteří se podíleli na vymýšlení těchto postupů, 

tudíž pokud se jim nějaký výrobní postup nezamlouvá, může jej změnit. Každý pracuje ve 

společnosti, kde ví, že on sám něco znamená a sám může něco změnit či ovlivnit. 

Dalším úspěšným příkladem je společnost Sea Smoke Cellars, společnost sídlící ve 

střední Karolíně a vyrábějící víno, která od začátku začala vznikat jako společnost se svobod-

nými principy. Tato společnost vznikla pod vedením Boba Davidse, který nebyl znalcem a 

víno sám pěstovat neuměl, proto si najal odborníky, kterým slíbil, že jim dá vše, co budou 

k výrobě toho nejlepšího vína potřebovat. Po společné spolupráci vzniklo to nejlepší víno.  

Ačkoliv společností založených na svobodných principech není ve světě mnoho, jako 

další známé společnosti, bychom mohli uvést Harley Davidson nebo Goratex. Ty také risko-

valy při implementaci svobodných principů a byly úspěšné.30 

                                                 
30CARNEY M. Brian a Issac GETZ. Svoboda v práci. 1. vyd. Praha: Peoplecom, 2011. 344 s. ISBN 978-80-

904890-1-1. 
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3.4 Moravskoslezský kraj a podnikání 

V současné době můžeme hovořit o Moravskoslezském kraji jako o významném cen-

tru kultury, společenského života, univerzitního vzdělání a samozřejmě i rozvoje podnikání. 

Dochází ke zvyšování životní úrovně, zlepšuje se stav životního prostředí, zkvalitňuje se sil-

niční i železniční doprava, roste atraktivita a návštěvnost regionu. Daří se zde podnikatelům i 

podnikům v oboru služeb, informačních a inovačních technologií, v elektronice a v automobi-

lovém průmyslu. Výjimkou v dnešní době nejsou ani menší či větší firmy zabývající se tra-

dičními řemeslnými obory, tak i špičkovými technologiemi a hi-tech produkty. 

Moravskoslezský kraj je pro své příznivé podmínky dobrým místem pro začátek pod-

nikání, a to i z toho důvodu, že zde existuje několik různě zaměřených podnikatelských inku-

bátorů, které podporují start nových firem, ale i podnikatelů.31 Mezi podnikatelské inkubátory 

patří např. Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. (VTP Ostrava), Podnikatelský inkubátor 

VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO), Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, Ostrava, 

Podnikatelský inkubátor STEEL IT, Třinec, které mohou začínající podnikatelé využít 

v počátcích svého podnikání.32 

Pomoc začínajícím podnikatelům nabízí i Moravskoslezský kraj prostřednictvím do-

tačních programů, které podnikatelé mohli využít v loňském roce 2013. Jednalo se např. o 

projekt Start ups pro malé firmy, ale také o podporu pro studenty v posledních ročnících 

středních a vysokých škol, kteří mohli dostat dotaci ve výši až 50 000 Kč na strategické a ob-

chodní poradenství, zpracování podnikatelského záměru, na právní, účetní, daňové a další 

služby.33 Pro rok 2014 Moravskoslezský kraj připravil nový dotační program pro Podporu 

podnikání. 

3.4.1 Vývoj podnikání a jeho stav v roce 2013 v Moravskoslezském kraji 

Počet podnikatelů celkově v České republice stoupá, rychlý nárůst jejich počtu nastal 

v roce 2008 a stejným tempem pokračoval i dále. Stejná situace je i v Moravskoslezském kra-

ji, konkrétně v Ostravě, kde živnostenský úřad každým rokem eviduje nové zájemce. Tento 

trend je dlouhodobý a i přes námitky většiny lidí, že podnikat v dnešní době není rozumným 

                                                 
31MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Podnikání v kraji. Podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz [online]. 2014, 15. bře-

zen [cit. 2014-03-15]. Dostupný z WWW: <http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/podnikani_v_kraji.html> 
32AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, A.S. Podnikatelské inkubátory v Moravskoslezském kraji. Ve-

rejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz [online]. 2012, 31. prosinec [cit. 2014-03-15]. Dostupný z WWW: 

<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/rozvoj_kraje/inkubatory_2012.pdf> 
33KOZIOLOVÁ, Martina. Krize? Živnostníků v Ostravě přibývá! V jakém oboru nejvíce? Moravskoslez-

sky.denik.cz [online]. 2013, 17. březen [cit. 2014-03-15]. Dostupný z WWW: 

<http://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/krize-zivnostniku-i-tak-pribyva-20130517.html> 
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nápadem, stoupá počet živnostníků průměrně o 700 lidí ročně. Na druhou stranu se zvyšuje 

počet krachujících podnikatelů, insolvenčních návrhů a konkurzních řízení. 

Největší zájem je o živnosti volné, zahrnující nejvíce nákup a prodej zboží či zpro-

středkování prodeje. Mezi nejžádanější živnosti patří hostinská činnost, činnost účetních po-

radců, vedení účetnictví a daňové evidence, zámečnictví a nástrojařství, zednictví, provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování. Naopak málo častými živnostmi jsou provozování krema-

toria, drezura zvířat, broušení a leptání skla, mlynářství a mlékárenství.34 

Po zhodnocení trendu v celé České republice si popíšeme situaci v roce 2013 v Mo-

ravskoslezském kraji, kterou následně srovnáme s celou Českou republikou, abychom zjistili, 

jak si vede z hlediska počtu podnikatelů a počtu evidovaných živností. Srovnání nebude uve-

deno za více let, jelikož nebyla k dispozici příslušná data, ovšem pro potřeby naší práce jsou 

dostačující. 

Nyní si ukážeme (viz Tabulka 3.1), jaký byl počet podnikatelů a živnostenských 

oprávnění k 31. 12. 2013 v Moravskoslezském kraji členěných podle evidence na živnosten-

ských úřadech, kde byli evidováni. Pro větší upřesnění si podnikatele rozdělíme na PO, mezi 

které se řadí společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a dále na FO, kam řadíme 

tzv. svobodná podnikání, kterými jsou advokáti, daňový poradci, exekutoři, veterináři a další. 

Také si ukážeme, kolik z nich je cizinců. Poté si rozdělíme počet živnostníků podle druhu 

živnosti na vázanou, řemeslnou, volnou a koncesovanou živnost. 

  

                                                 
34 KOZIOLOVÁ, Martina. Krize? Živnostníků v Ostravě přibývá! V jakém oboru nejvíce? Moravskoslez-

sky.denik.cz [online]. 2013, 17. březen [cit. 2014-03-15]. Dostupný z WWW: 

<http://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/krize-zivnostniku-i-tak-pribyva-20130517.html> 
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Tabulka 3. 1 Počet podnikatelů a živnostenských oprávnění evidovaných u obecních živ-

nostenských úřadů v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2013 

Obecní živ-

nostenský 

úřad (obec 

s rozšířenou 

působností) 

Podnikatelé Živnostenské oprávnění 

Počet 

podni-

katelů 

FO PO 
z toho 

cizinci 

celkem 

ŽO 

Konce-

se 
Vázaná 

Řeme-

slná 
Volná 

Bílovec 4 589 4 247 342 37 6 431 207 589 1 979 3 656 

Bohumín 5 230 4 828 402 87 7 733 360 739 2 207 4 427 

Bruntál 6 750 6 185 565 55 9 796 465 879 3 060 5 392 

Český Těšín 4 342 3 679 663 129 6 070 260 592 1 506 3 712 

Frenštát 

pod Radhoš-

těm 

3 817 3 442 375 42 5 496 264 471 1 692 3 069 

Frýdek-

Místek 
20 940 18 429 2 511 322 30 275 1 198 3 010 8 378 17 689 

Frýdlant 

nad Ostra-

vicí 

5 066 4 569 497 80 7 554 308 774 2 190 4 282 

Havířov - 

město 
13 220 12 102 1 118 152 18 898 657 1 789 5 116 11 336 

Hlučín 7 372 6 812 560 41 10 762 468 936 3 748 5 610 

Jablunkov 3 386 3 056 330 92 4 877 201 358 1 596 2 722 

Karviná 8 334 7 502 832 151 12 038 535 1 230 3 301 6 972 

Kopřivnice 7 069 6 444 625 182 10 023 415 883 2 885 5 840 

Kravaře 3 863 3 630 233 26 5 670 183 422 2 499 2 566 

Krnov 7 121 6 453 668 82 10 596 462 957 3 239 5 938 

Nový Jičín 8 657 7  958 699 128 12 782 528 1 223 4 128 6 903 

Odry 2 850 2 572 278 32 4 162 211 324 1 367 2 260 

Opava 19 838 17 857 1 981 278 28 280 1 102 2 833 8 385 15 960 

Orlová 5 112 4 687 425 78 7 434 331 722 2 044 4 337 

Ostrava 66 901 54 309 12 592 1 950 97 113 4 319 10 732 23 152 58 910 

Rýmařov 2 930 2 684 246 25 4 341 175 341 1 552 2 273 

Třinec 8 673 7 512 1 161 216 12 858 536 1 277 3 579 7 466 

Vítkov 2 226 2 070 156 23 3 210 205 219 999 1 787 

Součet 218 286 19 1027 27 259 4 208 316 399 13 390 31 300 88 602 18 3107 

Zdroj: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Počet podnikatelů a živnostenských oprávnění. Verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz [online]. 2013, 31. prosinec [cit. 2014-03-16]. Dostupný z WWW: < http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/pod_stat_celkem.html> 
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Z tabulky je patrné, že na území Moravskoslezského kraje se nachází nejvíce podnika-

telů v Ostravě (66 901), kde je zároveň evidováno i nejvíce živnostníku (97 113). Přičemž 

nejvíce těch, kteří provozují živnost volnou. Tento počet se jeví logickým, jelikož je Ostrava 

krajským a největším městem Moravskoslezského kraje. Na druhém místě je Frýdek – Místek 

s počtem podnikatelů 20 940 a 30 275 evidovanými živnostmi. Na třetím místě se nachází 

Opava, která eviduje 19 838 podnikatelů a 28 282 živností. Tyto údaje si můžeme přehledně 

prohlédnout i na Obrázku 3.2, kde můžeme vidět počet podnikatelů a evidovaných živností 

celkem za jednotlivé obecní živnostenské úřady. 

Obrázek 3. 2 Počet podnikatelů a živnostenských oprávnění evidovaných u obecních 

živnostenských úřadů v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2013 

 

Zdroj: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Počet podnikatelů a živnostenských oprávnění. Verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz [online]. 2013, 31. prosinec [cit. 2014-03-16]. Dostupný z WWW: <http://verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz/cz/pocet-evidovanych-podnikatelu-a-zivnosti-9709/> 

 

Data, která byla uvedena, byla za rok 2013 a týkala se pouze situace v Moravskoslez-

ském kraji, proto si nyní ukážeme, jak si vede Moravskoslezský kraj z hlediska počtu podni-

katelů a živnostenských oprávnění vzhledem k celé České republice. Porovnání celé situace si 
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můžeme prohlédnout na Obrázku 3. 3. a podrobnější tabulku monitorující danou situaci si 

můžeme prohlédnout v Příloze č. 6. 

Obrázek 3. 3 Počet podnikatelů a živnostenských oprávnění evidovaných v jednotlivých 

krajích České republiky k 31. 12. 2013 

 

Zdroj: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Počty podnikatelů a živnostenských oprávnění za jednotlivé kraje ČR. 

Verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz [online]. 2013, 31. prosinec [cit. 2014-03-16]. Dostupný z WWW: 

<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/pocty-podnikatelu-a-zivnostenskych-opravneni-za-jednotlive-

kraje-9735/> 

 

Z obrázku je patrné, že nejvíce podnikatelů (467 341) a živnostenských oprávnění 

(620 827) se nachází na území našeho hlavního města Prahy, což je logické vzhledem k tomu, 

že je Praha nejen městem hlavním, ale také největším a navíc má největší třžní potenciál. Na 

druhém místě je Středočeský kraj, který se nachází v bezprostřední blízkosti Prahy, a proto je 

situací v Praze ovlivňován. V roce 2013 zde bylo vydáno 395 895 živností a podnikalo zde 

278 438 podnikatelů. Třetí místo připadá kraji Jihomoravskému, což se vzhledem k tomu, že 
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je zde druhé největší město u nás Brno, dalo předpokládat také. Živnostenských oprávnění zde 

bylo vydáno v počtu 367 368 a podnikalo zde 257 711 podnikatelů. Námi zkoumaný Mo-

ravskoslezský kraj se umístil na čtvrtém místě, neboť zde bylo vydáno 316 399 

živnostenských oprávnění a podnikalo zde 218 286 podnikatelů. 

V roce 2014 se předpokládá oživení ekonomiky, což by mělo podpořit stávající trend 

nárůstu podnikatelů a živnostenských oprávnění. Ovšem budoucí vývoj může vypadat také 

zcela jinak. 

3.5 Výsledky dotazníkového šetření 

V předchozích kapitolách jsou zpracovány možnosti z hlediska podnikání a přehled 

počtu podnikatelů v Moravskoslezském kraji. Někteří z těchto podnikatelů by mohli využívat 

služeb coworkingového centra. Byl proveden průzkum u studentů posledních ročníků Vysoké 

školy báňské – technické univerzity v Ostravě. Cílem bylo zjistit, zda znají pojem coworking 

a coworkingové centrum. Průzkum se zaměřil na mladé lidí, kteří jsou nevhodnějšími adepty 

pro využívání coworkingového centra. Pro potřeby této práce a zpracování  problematiky, 

nám postačuje uvedený vzorek respondentů. Coworkingové centrum samozřejmě mohou vyu-

žívat i další podnikatelé. 

3.5.1 Předmět zkoumání, vymezení problému 

Při výběru práce může být člověk ovlivněn mnoha faktory. Patří mezi ně např. plat či 

mzda, osobní rozvoj, pracovní postup nebo svoboda. Lidé chtějí být stále častěji svými pány a 

tak volí takový způsob práce, který jim to umožní. Trh práce je v poslední době přesycen vy-

sokým počtem absolventů vysokých i středních škol, a proto je zapotřebí hledat jiné možnosti 

práce. Naším úkolem bylo zjistit, zda mladí lidé vědí o možnosti práce v prostředí coworkin-

gových centrech a co všechno jim tato centra mohou poskytnout, jak se zde mohou realizovat 

a spolupracovat se zkušenějšími podnikateli. 

3.5.2 Plán výzkumu 

Prostřednictvím sestaveného on-line dotazníku byly získány informace o tom, zda 

mladí lidé vědí o coworkingových centrech a zejména o tom, které se nachází v Ostravě, a 

také zda vědí, co vše jim mohou nabídnout. 

a) Cíl 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda studenti Vysoké školy báňské – Technic-

ké univerzity v Ostravě (dále jen „VŠB-TUO”) a Ekonomické fakulty (dále jen „EKF”) znají 
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pojem coworking a coworkingové centrum, jestli o něm už slyšeli, nebo jej dokonce navštívili 

a prostřednictvím jakých médií či jiných prostředků by sami navrhovali jej zviditelnit. 

b) Metody 

Potřebné informace byly získány prostřednictvím serveru Vyplňto.cz, kde byl sestave-

ný dotazník umístěn po dobu jednoho měsíce. Kompletní dotazník (viz Příloha č. 7) obsaho-

val celkem 10 otázek, přičemž uzavřených bylo 6 a otevřené byly 4 otázky. 

c) Vzorek respondentů 

Dotazník byl zaměřen na vysokoškolské studenty, tedy osoby starší 18 - ti let, kteří by-

li zvoleni jako nejvhodnější adepti z důvodů uvedených výše. Konkrétně se jednalo o studenty 

3. ročníků bakalářského studia a 2. ročníků navazujícího magisterského studia studujících na 

EKF VŠB-TUO, pro kterou je vyhotovována i tato práce. Dále bude navrženo rozšíření 

coworkingových center do měst, kde se také vyskytují studenti, proto bylo potřeba zjistit, zda 

právě studenti vědí o této možnosti podpory podnikání. 

Cílovou skupinu tvořili studenti posledních ročníků VŠB-TUO fakulty EKF, jichž je 

ve školním roce 2013/2014 celkem 1 412. Z toho 654 studuje ve 3. ročníku bakalářského stu-

dia a 758 ve 2. ročníku navazujícího magisterského studia 

3.5.3 Prezentace získaných informací 

. Na dotazník odpovědělo 84 studentů, což je jen 6 % z celkového počtu zkoumaných 

studentů. Z toho odpovědělo 62 studentů 2. ročníku navazujícího studia (74 %) a jen 22 stu-

dentů 3. ročníku bakalářského studia (26 %). Z hlediska pohlaví odpovědělo 59 žen (70 %) a 

25 mužů (30 %). Rozsáhlejší a méně podstatné grafy budou uvedeny v Příloze č. 8. 

 

Obrázek 3. 3 Znalost pojmu coworking 

a coworkingové centrum 

 

 

Pouze 20 dotázaných respondentů (24 %) 

odpovědělo, že pojem coworking a 

coworkingové centrum znají. Naopak 60 

respondentů (71 %) nikdy tyto pojmy nes-

lyšelo. Nakonec pouhých 5 % respondentů 

(4) neví, jestli vůbec tyto pojmy někdy 

zaznamenalo. 
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Otázka na znalost pojmů byla třídící, tudíž dál v dotazníku mohlo pokračovat pouze 20 

respondentů (24 %), protože následující otázky se již týkaly blíže daných pojmů. Zbylých 64 

respondentů (76 %) přeskočilo až na otázku číslo 8, kterou si také následně vyhodnotíme. 

Obrázek 3. 4 Znalost coworkingového 

centra v Ostravě 

 

Coworkingové centrum Viva zná a 

dokonce ví, kde se nachází, 50 % respon-

dentů (10), kteří pokračovali dále ve vypl-

ňování. Dalších 40 % respondentů (8) ho 

zná také, ale přesně neví, kde se nachází a 

pouze 10 % respondentů (2) neví, že se 

v Ostravě vůbec nějaké takové centrum 

nachází. 

Respondenti, kteří znali tyto pojmy a také Vivu samotnou, dále měli odpovědět na 

otázku, která se týkala návštěvníků coworkingového centra. Měli odpovědět, pro koho je toto 

centrum určeno, kdo jej aktivně využívá ke své práci. Respondenti odpovědět věděli, lišil se 

pouze způsob jejich interpretace (viz Příloha č. 8 Graf č. 1). Většina respondentů odpověděla, 

že coworkingové centrum je pro podnikatele, podnikatele na volné noze, matky na mateřské 

dovolené, studenty, pro osoby, které nemají vlastní prostory pro práci, pro osoby, kteří chtějí 

využívat i dalších služeb, jako jsou odborné přednášky a také pro ty, kteří si zde domlouvají 

schůzky se svými obchodními partnery. 

Následně byli respondenti dotazováni i na služby, které si myslí, že coworkingové 

centrum Viva poskytuje. Většina respondentů, kromě 2 z celkových 16, což je 13 %, věděla 

alespoň nějaké služby, které toto centrum poskytuje. Mezi těmito odpověďmi (viz Příloha č. 8 

Graf č. 2) bylo např. pronajmutí pracovního prostoru pro práci či podnikání, poradenské služ-

by, připojení k internetu, kancelářské služby, zapůjčení notebooku, workshopy, vzdělávací 

kurzy, odborné přednášky, semináře, využití služeb kavárny a hlídaní dětí v dětském koutku.
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Obrázek 3. 5 Využití služeb coworkin-

gového centra Viva v Ostravě 

 

Následně bylo zjištěno, zda respon-

denti toto coworkingové centrum znají 

z vlastní zkušenosti. 11 respondentů z 16 

(61 %) odpovědělo, že jej nikdy toto nena-

vštívilo. 4 respondenti (22 %) uvedli, že se 

tam již podívat byli, 2 (11 %) ho pravidel-

ně navštěvují a využívají i jeho služeb a 1 

respondent (6 %) již někdy v minulosti 

těchto služeb využil. 

Respondenti, kteří již toto centrum navštívili nebo jen pravidelně využívají (7), byli 

dále dotazováni, zda se jim v tomto centru líbilo, jak se v něm cítili a jak na ně celkově půso-

bilo. Všichni se shodli na tom, že se zde cítili velmi příjemně a byli spokojeni s příjemným a 

přátelským prostředím. V následující otázce se také všichni shodli na tom, že coworkingové 

centrum Viva v Ostravě není dostatečně propagováno na veřejnosti (viz Příloha č. 8 Graf č. 3 

a Graf č. 4). 

Všichni respondenti (84), kteří dotazník vyplňovali, měli odpovědět na otázku, která 

se týkala nedostatečné propagace coworkingového centra Viva v Ostravě. Sami měli navrh-

nout, jak by se toto centrum mohlo zviditelnit, dát o sobě vědět a být tak i více využíváno (viz 

Příloha č. 8 Graf č. 5). 28 dotazovaných (33 %) nedokázalo navrhnout žádnou možnost pro-

pagace, ostatní (56 dotazovaných, tj. 67 %) se pokusili nějaké návrhy vymyslet. Nejčastějšími 

návrhy byla reklama v místních médiích, regionálním rádiu, tisku, letáky v tramvajích a na 

dalších veřejných místech. Vymyšleny byly i návrhy propagace v obchodním centru Karolina, 

ať už pomocí různých promoakcí, tak i využití krátkého spotu na světelných tabulích. Dobrým 

nápadem jsou jistě i přednášky na vysokých školách a samozřejmě propagace na sociálních 

sítích, jako je Facebook, kde může být oslovena široká veřejnost. 

3.5.4 Interpretace dat 

Z výše uvedených odpovědí získaných z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak tři 

čtvrtiny respondentů (71 %) vůbec netuší, co znamená pojem coworking ani coworkingové 

centrum, což je vzhledem k průzkumu mezi mladými lidmi velmi málo. Pouze necelá čtvrtina 

dotazovaných (24 %) alespoň tušila, co si má pod těmito pojmy představit, čeho a koho se 

týkají nebo dokonce sami těchto center využívají. Věděli tedy, pro koho je toto centrum urče-

no a jaké služby poskytuje. Dokonce 2 respondenti z řad studentů sami toto centrum aktivně 
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využívají, konkrétně se jedná o studenta 2. ročníku navazujícího magisterského studia a stu-

dentku 3. ročníku bakalářského studia. 

Výbornou zprávou pro samotnou Vivu je i to, že všichni, co coworkingové centrum 

navštívili, byli mile překvapeni a hodnotí tuto návštěvu velmi kladně, přičemž ocenili hlavně 

příjemné a přátelské prostředí. Tato informace je velkým přínosem a zpětnou vazbou pro sa-

motné tvůrce centra. Na druhou stranu o samotném pojmu ani možnosti coworkingového cen-

tra v Ostravě neví většina respondentů z řad studentů posledních ročníků. Jak vyplývá 

z odpovědí v dotazníku, studenti totožně uvedli, že důvodem toho může být špatná propagace 

na veřejnosti. Sami se následně pokusili navrhnout možná řešení, jak by se dalo toto centrum 

zviditelnit. 

3.5.5 Možné návrhy 

Coworkingové centrum Viva poskytlo informace o tom, že se již snažili zviditelnit 

v médiích. Bylo to při založení centra, kdy informovali veřejnost o jeho vzniku v regionálních 

zprávách České televize a pomocí článků v místním tisku, jako je Moravskoslezský deník a 

Jižní listy. Propagace však nebyl dostatečná, a jelikož lidé ne vždy čtou místní tisk a dívají se 

na regionální zprávy, mělo coworkingové centrum, a zejména pravidelně, využít i jiných peri-

odik. 

Jako skvělý nápad byl hodnocen návrh studentů rozvěsit letáčky v tramvajích a také 

propagace v místním obchodním centru Karolina, kde denně projdou tisíce lidí. Důležité je i 

aktivní zapojení se do samotné propagace, a to oslovením právě studentů na vysokých školách 

pomocí přednášek a šířit tak osvětu hlavně mezi mladými lidmi, kteří jsou plni nových nápadů 

a možností, které by mohli s pomocí coworkingového centra realizovat. 

Ze zjištěných dat je patrné, že nejdůležitější pro další rozvoj coworkingových center je 

zejména informovat veřejnost o této možnosti, jinak nikdy nemůže být dosaženo takového 

úspěchu jako třeba ve Spojených státech amerických.  
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3.6 SHRNUTÍ 

Následující kapitola byla zaměřena na podnikatelské možnosti v Moravskoslezském 

kraji. V úvodu kapitoly jsme se seznámili s definicí pojmů podnikání a podnikatel a jaký po-

vahový typ se nejlépe hodí k podnikání. Ukázali jsme si příklady společností, které začaly 

podnikat na svobodných principech a jak moc úspěšní o proti našemu pojetí podnikání byly. 

Dále jsme si zhodnotili trend ve vývoji počtu podnikatelů a vydávaných živností 

z hlediska celé České republiky a následně jsme si přiblížili, jaká byla situace v roce 2013 z 

hlediska počtu podnikatelů a vydaných živnostenských oprávnění v Moravskoslezském kraji. 

Poté byla tato situace porovnána v rámci celé České republiky, kde se zmíněný kraj umístil na 

čtvrtém místě. 

Závěr kapitoly byl věnován vyhodnocení dotazníkového šetření mezi studenty posled-

ních ročníků Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kdy nás zajímalo, jestli 

vědí o možnosti podpory podnikání v coworkingových centrech. Právě tato centra mohou 

podnikatelé využívat přímo k podnikání, příp. alespoň využít jejich služeb v začátcích svého 

podnikání. Výzkum potvrdil neznalost pojmů coworking a coworkingové centrum z důvodu 

nízké propagace a také bylo navrženo několik doporučení, jak toto centrum lépe propagovat, 

aby o něm lidé věděli. 
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4 ROZŠÍŘENÍ COWORKINGOVÝCH CENTER V MORAVSKO-

SLEZSKÉM KRAJI 

V poslední kapitole této diplomové práce se budeme zabývat možným rozšířením 

coworkingových center do dalších měst v Moravskoslezském kraji. Jelikož se jedná o nově 

rozšířený trend a způsob práce, zaměříme se i my především na mladé lidi, kteří jsou inova-

cím více přístupní, a na města, ve kterých je největší koncentrace mladých lidí. Jsou jimi stu-

dentská města, kde se nachází další vysoké školy, a to Karviná a Opava. 

V úvodu kapitoly si podrobněji rozepíšeme vznik Vivy a prostředky, které zakladatelé 

na její vznik vynaložit, kde dané prostředky vzali a na co všechno je použili, abychom viděli, 

jak nákladný je vznik takového centra. Dále jsou popsány možné návrhy na rozšíření 

coworkingových center do měst Karviná a Opava a v závěru bude uveden návod jak postupo-

vat, při založení coworkingového centra. 

4.1 Počátky coworkingového centra Viva v číslech 

Coworkingové centrum Viva v Ostravě vzniklo v květnu roku 2012 a jeho zakladatel-

kou byla Renáta Ptáčníková, která je rovněž prezidentkou Institutu pro ženy, o. s., provozují-

cího toto centrum. V současné době Viva existuje už 2 roky. Její interiéry a poskytované služ-

by jsme si popsali již v úvodu práce, nyní se zaměříme na vyčíslení nákladů a finanční zdroje, 

které byly na financování centra vynaloženy a na co konkrétně. 

Na vznik coworkingového centra bylo celkem potřeba 2 848 549 Kč, přičemž byl na-

čerpán u České spořitelny, a.s. úvěr ve výši 750 000 Kč, dále byla získána finanční podpora 

z projektu Evropské unie, a to ve výši 380 269 Kč, která byla použita především na financo-

vání malé části vybavení (technika, nábytek a částečně vybavení dětského koutku). Soukromé 

vklady činily 1 018 280 Kč a nakonec byla využita i půjčka od soukromé osoby ve výši 

700 000 Kč. Přehledně si všechny finanční prostředky můžeme prohlédnout v Tabulce 4.1. 
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Tabulka 4. 1 Finanční zdroje 

FINANČNÍ ZDROJE CELKEM 2 848 549 Kč 

Úvěr od České spořitelny, a.s. 750 000 Kč 

Projekt Evropské unie 380 269 Kč 

Soukromé vklady 1 018 280 Kč 

Půjčka od soukromé osoby 700 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů z coworkingového centra Viva v Ostravě 

Nyní se podíváme, na co všechno byly tyto finanční zdroje využity. V Tabulce 4.2 si 

prohlédneme, co všechno muselo být před zahájením provozu uděláno a nakoupeno, aby mohl 

být spuštěn provoz centra. V této tabulce je uveden jen souhrnný a stručný přehled, podrobný 

přehled je uveden v Příloze č. 9. 

Tabulka 4. 2 Vstupní náklady na coworkingové centrum Viva Ostrava 

VSTUPNÍ NÁKLADY v Kč (včetně DPH 20 %) 

Podlahy 368 220 

Malby a stavební úpravy 356 975 

Elektro práce 177 478 

Klimatizace 125 863 

Skleněné příčky 241 192 

Vodařské práce - vícepráce 23 633 

CELKEM HRUBÁ REKONSTRUKCE 1 293 361 

Nábytek - výroba 678 844 

Dovybavení kuchyňky a baru 84 940 

Dodávka nábytku 118 024 

VYBAVENÍ CELKEM 881 808 

Podpůrné práce - vícepráce 106 800 

CELKEM VYBENÍ A REKONSTRUKCE 2 281 969 

Technické vybavení 354 580 

Vybavení dětského koutku 79 000 

Webový portál 25 000 

Propagace při startu 108 000 

NÁKLADY CELKEM 2 848 549 

Zdroj: vlastní zpracování dle podkladů z coworkingového centra Viva v Ostravě 
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Z tabulky je patrné, že nejnákladnější položku (1 293 361 Kč) tvořila rekonstrukce 

vnitřních prostor, která zahrnovala položení nové podlahy, malířské práce a menší stavební 

úpravy, úpravu elektroinstalace, instalaci klimatizace, instalaci skleněných příček při vstupu 

do prostor coworkingového centra a oddělení zasedacích místností a instalatérské práce. Dále 

bylo nutné vyrobit nábytek na míru, jehož celková částka činila 678 844 Kč, přičemž do ku-

chyňky byl potřeba nejen nábytek, ale také spotřebiče, jejichž celková cena činila 84 940 Kč a 

v neposlední řadě bylo nutné dovézt nábytek, který nebyl vyroben na míru (šlo např. o pra-

covní židle nebo pohovku) a náklady na něj byly ve výši 118 024 Kč. Bylo nutné zajistit nejen 

vybavení, ale i následnou montáž a dopravu, koordinační dohled, projektovou dokumentaci, 

požárně bezpečnostní řešení stavby, statický posudek a návrh samotného centra, což stálo 

celkem 106 800 Kč. Vybavení a celková rekonstrukce coworkingového centra vyšla na 

2 281 969 Kč. Důležitou položku činí i technické vybavení, které zahrnuje např. notebooky, 

projekční plátno, dataprojektor, zvukotechniku a další, které tvoří důležitou podpůrnou sou-

část všech procesů probíhajících v coworkingovém centru, a celkově toto vybavení vyšlo na 

354 580 Kč. Náklady na vybavení dětského koutku Kuky činily 79 000 Kč, náklady na webo-

vé stránky 25 000 Kč a nakonec samotná propagace Vivy při jejím startu vyšla celkem na 

108 000 Kč. Celkové náklady vynaložené na vznik centra a zahájení pravidelné činnosti, čini-

ly 2 848 549 Kč. 

4.2 Možné návrhy rozšíření coworkingových center 

Následující podkapitola bude věnována návrhu coworkingových center v Moravsko-

slezském kraji. Tento návrh bude pojat jako vize autora, vlastní představa o dalších coworkin-

gových centrech. Města, která byla zvolena za vhodné adepty pro nová centra, jsou Karviná a 

Opava. Byla vybrána z důvodu větší koncentrace mladých lidí, studentů, jelikož se zde vysky-

tují Slezská univerzita v Opavě se svými dvěma fakultami Filozoficko-přírodovědeckou, Ve-

řejných politik a dále Matematickým ústavem a v Karviné Obchodně podnikatelská fakulta 

Slezské univerzity. V potaz bude brána i Vysoká škola sociálně-správní v Havířově. Havířov 

se nachází v těsném blízkosti Karviné a studenti místní vysoké školy by mohli případně vyu-

žívat také služeb coworkingového centra. 

Způsob návrhu center tak, aby vyhovoval potřebám studentů a absolventů, byl zvolen 

z toho důvodu, že je stále těžší se na dnešním pracovním trhu prosadit a stále více absolventů 

nemůže najít práci. Tato centra by proto měla být alespoň částečně zaměřena na mladé, vzdě-

lané lidi, aby mohli již během studia nebo po něm začít svou budoucnost skvělým nápadem s 

pomocí coworkingového centra. Samozřejmě tato centra nemusí být využívána jen vysoko-
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školskými studenty nebo absolventy, pro které budou centra navržena, ale využívat je může 

kdokoli, kdo bude mít chuť vyzkoušet jiný způsob práce. 

Nyní si v bodech představíme možné návrhy vhodné pro realizaci v Karviné a Opavě. 

Jedná se o návrhy, které by pomohly těmto centrům zviditelnit se a na druhou stranu pomoci 

samotným studenům lépe se uplatnit na pracovním trhu. Návrhy jsou následující: 

I. Výběr měst 

Města, která byla zvolena jako nejvhodnějšími adepty v Moravskoslezském kraji, jsou 

Karviná a Opava. Karviná je statutární město s 60 000 obyvateli, které se nachází 18 km vý-

chodně od Ostravy. V minulosti se řadila k nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým městům, 

kde se těžilo kvalitní kamenné uhlí. Vzhledem k útlumu těžby v 90. letech minulého století 

klesl počet obyvatel a vzrostla nezaměstnanost. Na druhou stranu se stala společně s Opavou 

kvůli Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity jedním z prvních univerzitních měst 

v Moravskoslezském kraji. Významným se město stalo také kvůli lázeňství, kdy byly již od 

konce 19. stol. budovány lázně Darkov, a došlo tak i k rozvoji obchodu a turismu.35 

Jak již bylo zmíněno výše, v potaz bude bráno i město Havířov, které se nachází asi 15 

km severně od Karviné, je také statutárním městem a má kolem 80 000 obyvatel. Opět je to 

město hlavně průmyslové a na jeho území se nachází Vysoká škola sociálně-správně, kvůli 

níž je zmíněno město Havířov v této práci, jelikož její studenti mohou být rovněž potencio-

nálními návštěvníky coworkingového centra. V Příloze č. 10 jsou uvedeny všechny studijní 

programy a obory Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a Vysoké školy sociálně-

správní v Havířově. 

Opava je také statutárním městem s více než 70 000 obyvateli, které leží asi 30 km zá-

padně od města Ostravy. Je významným sídlem kulturních a vědeckých institucí a rodištěm i 

místem posledního odpočinku básníka Petra Bezruče.36 Stala se jedním z prvních univerzit-

ních měst společně s Karvinou, a to kvůli Slezské univerzitě, kde v současné době mohou 

zájemci studovat na třech fakultách. Těmito fakultami jsou Filozoficko-přírodovědecká fakul-

ta, Fakulta veřejných politik a Matematický ústav, přičemž všechny studijní programy a obory 

jsou uvedeny v Příloze č. 11. 

                                                 
35  MĚSTO KARVINÁ. Město Karviná. Karvina.cz [online]. 2014, 6. duben [cit. 2014-04-06]. Dostupný 

z WWW: <http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina> 
36OPAVA. Historie města. Opava-city.cz [online]. 2007, 1. prosinec [cit. 2014-04-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=12700> 
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Bližší informace zmíněné k městům Karviná, Havířov a Opava byly důležitými fakto-

ry, které sloužily k rozhodování pro výběr měst k návrhu na vznik coworkingových center. 

Podle názoru autora jsou zmíněná města těmi pravými pro potencionální vznik coworkingo-

vých center v Moravskoslezském kraji. 

II. Propojení coworkingových center s vysokými školami 

Z výsledků dotazníkového šetření, které bylo provedeno na Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě v Ostravě v posledních ročnících bakalářského a navazujícího magister-

ského studia a jehož výsledky jsou uvedeny v podkapitole 3.5, vyplynulo, že mladí lidé nevě-

dí, že existuje zmíněný způsob podpory podnikání. Také neví, že mohou svou kariéru začít 

s pomocí coworkingového centra, což je vzhledem ke stávající situaci na trhu práce a stále 

těžšímu uplatnění absolventů, velký nedostatek. 

Vzhledem k uvedenému zjištění bylo shledáno za nejlepší řešení, aby potencionální 

coworkingová centra v Karviné a Opavě intenzivně spolupracovala s místními vysokými ško-

lami a šířila tak osvětu o možnosti práce v coworkingovém centru. Důvodem je, že právě stu-

denti jsou plni nových, kreativních nápadů, které by chtěli realizovat, ale nemají na to dosta-

tečné finanční prostředky. Nejlepší variantou by proto bylo informovat studenty pomocí před-

nášek na uvedených vysokých školách v kraji, rozdáváním brožur a letáčků, jež by studenty 

s nápadem na podnikání podnítily ke spolupráci. Přednášky by byly vedeny uživateli centra, 

podnikateli, firmami, kteří by mezi studenty šířili prostřednictvím svých zkušeností informace 

o výhodách spolupráce s coworkingovým centrem a na vlastním příkladu by je mohli motivo-

vat k následné spolupráci. 

Jak jsme se již zmínili na začátku práce, nejčastěji spolupráci s coworkingovými cen-

try využívají obchodníci, umělci, programátoři, konzultanti, designéři, makléři a agenti. 

S uvedenými profesemi souvisí i obory, které se na námi zvolených školách vyučují, jsou to 

Ekonomika podnikání v obchodě a službách, Bankovnictví, Marketing a management, Mana-

žerská informatika v Karviné, Management v sociální sféře v Havířově a Informatika, Apli-

kovaná informatika a umělecké obory v Opavě. 
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III. Propojení coworkingových center s místními firmami 

Důležitá je také spolupráce s místními podnikateli, malými a středními firmami, které 

hledají do svých řad mladé lidi se spoustou nápadů. Tato spolupráce by mohla být navazována 

právě pomocí coworkingových center, kdy by např. jednou měsíčně probíhala prezentace 

místních podnikatelů, kteří by sdělili své zkušenosti s podnikáním, se svými začátky a 

v případě zájmu by se domluvili na vzájemné spolupráci. Výhodu spolupráce je i možné vyu-

žití coworkingového centra k případným schůzkám, poradám a i práci. 

IV. Cizí jazyky 

V dnešní době stále více stoupá důležitost znalosti cizího jazyka, přičemž angličtina je 

téměř samozřejmostí a jiný cizí jazyk výhodou. Mnoho studentů v dnešní době neovládá cizí 

jazyk tak, jak vyžaduje praxe. Výuka cizích jazyků na školách je v současnosti velmi podce-

ňována. Mnozí studenti na to přichází až v době, kdy si hledají zaměstnání. 

Proto by bylo vhodné výuku cizích jazyků podpořit a výbornou možností k tomu mo-

hou být coworkingová centra, která umožní zdokonalit se v jazykových dovednostech, a to 

především v komunikaci a psaní, ale i v odborné znalosti jazyka podle druhu podnikání. Od-

borná znalost jazyka by se dala zdokonalit setkáním s podnikateli, kteří pracují v mezinárodní 

sféře. Výhodou by bylo i následné propojení s praxí a zkušenostmi těchto podnikatelů. Kurzy 

cizího jazyka by mohly probíhat formou konverzace s rodilým mluvčím v menších skupin-

kách do 5 lidí. 

V. Podpora pomocí coworkingového centra v počátcích podnikání 

Prvním předpokladem pro začátek podnikání je mít nápad, který je možné zrealizovat. 

Před začátkem každého podnikání je potřeba zařídit zejména administrativu, což je zpravidla 

náročné, a ne každý ví jak přesně postupovat a co všechno zařídit. Z toho důvodu existují 

coworkingová centra, která mohou začínajícím podnikatelům velmi pomoci. V každém centru 

by měli být odborníci z různých oborů, kteří poradí nejen v začátcích podnikání, ale i v jeho 

průběhu. K dispozici by měli být odborníci, kteří mohou poradit s vytvořením podnikatelské-

ho plánu, získáním dotací z EU, s oblastí práva, účetnictví, marketingu, projektového řízení a 

IT technologií. 
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VI. Přednášky, semináře a kurzy pro veřejnost 

Coworkingová centra budou využívány nejen studenty, ale každým, kdo bude mít chuť 

začít své podnikání nebo jen oživit ve spolupráci s coworkingovým centrem. Pro oživení a 

k dalšímu vzdělávání by se pořádaly přednášky na různá témata, která by vzešla z podnětů 

samotných členů. Pořádaly by se i vícedenní semináře či workshopy s členy centra, firmami, 

ale i podnikateli za účelem předávání a získávání zkušeností.  

Vše by bylo přístupné široké veřejnosti a každému, kdo by se chtěl dále vzdělávat, 

dozvědět se nové a zajímavé věci a případně se následně sám zapojit do spolupráce s 

coworkingovým centrem. 

Hlavním cílem je přiblížit tato centra co nejširší veřejnosti, aby všichni věděli, co je to 

coworking, coworkingové centrum, jaké možnosti pro každého z nás má. Tím by se co nejví-

ce využíval jejich potenciál, který je obrovský, jen o něm zatím ví příliš málo lidí. Proto je 

nutné začít u studentů, kteří disponují novými, kreativními nápady. 

4.2.1 Návod na založení coworkingového centra 

Na závěr práce si představíme krátký manuál, vyplývající z návrhů uvedených výše, 

který obsahuje jednoduché kroky nutné ke vzniku nových coworkingových center a ve zkrat-

ce také to, jak v jejich realizaci postupovat. Navrženy jsou následující kroky: 

I. Osoba 

Prvním předpokladem pro zahájení plánování coworkingového centra je osoba, která 

se tohoto úkolu zhostí. Musí to být osoba se zkušenostmi v podnikání, nejlépe ve spolupráci 

s coworkingovým centrem, a rovněž osoba, kterou tento způsob spolupráce zaujal natolik, že 

nyní chce své zkušenosti předat dále provozováním svého vlastního centra. 

II. Počáteční kapitál 

Nadšení pro danou věc a odhodlání provozovat vlastní coworkingové centrum jsou si-

ce prvotním impulzem, ale to nestačí. Jak bylo publikováno výše, vznik coworkingového cen-

tra je poněkud nákladný a ze začátku je nutné disponovat jistým kapitálem nebo alespoň mít 

v záloze jiné zdroje, které počáteční náklady pokryjí. 
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III. Prostory, vybavení 

Máme již vhodnou osobu disponující finančními prostředky, která je ochotna investo-

vat do založení coworkingového centra. Nyní je zapotřebí výběr správného místa pro provo-

zování centra. Takový prostor může být zakoupen od soukromé osoby či města, nebo prona-

jímán, přičemž zaleží na výběru investora a jeho počátečním kapitálu. 

Prostory musí být samozřejmě vybaveny příslušným zařízením pro zajištění provozo-

vání centra, což bude jedna z nákladnějších položek při založení. Inspirací nám může být prá-

vě soupis zařízení a vybavení, použitý při vzniku coworkingového centra Viva, které si mů-

žeme prohlédnout v Příloze č. 9. 

IV. Navázání spolupráce 

Po zajištění prostor a veškerého vybavení, je nutné navázat spolupráci s výše uvede-

nými vysokými školami, místními podnikateli, malými a středními firmami a případnými 

sponzory, kteří by svými příspěvky podpořili chod centra. Navíc je velmi důležité zajistit, aby 

coworkingové centrum začalo fungovat na principech uvedených návrhů a mohlo tak plně 

splnit svůj účel, pro který byl vytvořen tento návrh. 

Důležitým krokem by byla rovněž spolupráce s místními úřady práce, které by své 

uchazeče o zaměstnání informovaly o možnosti podnikání s podporou coworkingového cen-

tra. Dále přichází v úvahu i spolupráce s Živnostenskými úřady, které by při vydávání živnos-

tenských oprávnění opět mohly informovat o možnosti podnikat s podporou těchto center. 

Zajisté by se dala navázat i spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou (těchto ko-

mor je v České republice celkem 14), která má i své Okresní hospodářské komory (těch je 

celkem 46), a ty se nachází jak v Karviné, tak i v Opavě a sdružují jak podnikatele jako FO, 

tak i PO. Svým členům zajišťují podporu prostřednictvím poradenských a konzultačních slu-

žeb, spojených hlavně s podnikatelskou činností a rozvojem lidských zdrojů. 37  Vzhledem 

k činnosti těchto komor, by bylo přínosné navázat vzájemnou spolupráci, která by byla vý-

hodná pro obě strany a zvýšila by se tím podpora podnikatelů. 

 

 

                                                 
37HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Komory v regionech. Komora.cz [online]. 2013, 31. prosinec [cit. 2014-04-

12]. Dostupný z WWW:<http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/komory-v-

regionech/komory-v-regionech.aspx> 
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V. Informovat veřejnost 

Posledním bodem našeho krátkého návodu na založení coworkingového centra je po 

splnění všech předchozích bodů, zajistit následnou propagaci nově vzniklých coworkingo-

vých center. Na úvod by bylo jistě dobré informovat veřejnost o vzniku těchto center pomocí 

zahajovací akce přímo v coworkingovém centru, o které by byla veřejnost informována pro-

střednictvím místních médií, tisku, reklamních letáků a sociálních sítí, které využívají zejmé-

na mladí lidé. K zahájení činnost centra by se konal Den otevřených dveří, kde by byly ná-

vštěvníkům ukázány prostory centra a bylo by jim vysvětleno, jak takové centrum funguje a 

jaké výhody plynou ze spolupráce s coworkingovým centrem. Dosavadní úspěšná spolupráce 

s těmito centry by byla demonstrována pomocí přednášek podnikatelů, kteří již s nimi spolu-

pracovali, nebo ještě spolupracují a tak by návštěvníků, na vlastním příkladu ukázali, jaké 

přínosy a úspěchy z této spolupráce mohou vzejít. 
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4.3 SHRNUTÍ 

Závěrečná kapitola práce byla věnována návrhu rozšíření coworkingových center 

v Moravskoslezském kraji. V úvodu kapitoly jsme si představili počátky coworkingového 

centra Viva v Ostravě, které nám poskytlo seznam prostředků, které museli zakladatelé vyna-

ložit na vznik centra, a informace, kde tyto prostředky vzali a na co všechno je museli vynalo-

žit. Tímto jsme si ukázali, jak je vznik nového centra nákladný. 

Následně jsme si popsali možné návrhy na rozšíření coworkingových center, jež jsou 

vizí samotného autora. Za nejvhodnější adepty na vznik nových coworkingových center byla 

shledána města Opava a Karviná, která jsou studentskými městy s velkou koncentrací mla-

dých lidí, na něž byl návrh rozšíření coworkingových center zaměřen. Zaměření na mladé lidi, 

studenty a absolventy, bylo zejména z toho důvodu, že je v současné době je stále obtížnější 

prosadit se na trhu práce, konkurence je vysoká, a proto je vhodné využít všechny možnosti, 

které jsou k dispozici. 

Na konci kapitoly byl uveden krátký návod na realizaci coworkingových center, který 

vyplývá ze samotného návrhu na rozšíření těchto center. Jedná se pouze o obecné kroky, které 

mohou sloužit jako případné vodítko pro realizaci navržených coworkingovýcg center. 
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5 ZÁVĚR 

Tématem této diplomové práce bylo rozšíření coworkingových center 

v Moravskoslezském kraji založené na úspěšném projektu coworkingového centra Viva 

v Ostravě. Coworking a coworkigové centrum jsou pojmy v současné době relativně nové, 

proto bylo nejprve zapotřebí uvedené pojmy a veškeré související názvosloví vysvětlit 

v kapitolách druhé a třetí. Dále jsme si podrobně popsali samotné coworkingové centrum Vi-

va v Ostravě a seznámili jsme se tak nejen s jeho službami, ale i pracovním prostorem, aby-

chom plně pochopili výhody a přínosy takového centra. Krátce byla představena i další centra 

v České republice a rozmístění všech coworkingových center ve světě. 

Jelikož se návrhy na rozšíření coworkingových center týkají Moravskoslezského kraje, 

byly popsány i všeobecné podnikatelské možnosti v tomto kraji a trend vývoje počtu podnika-

telů v rámci České republiky. Podrobněji byla zkoumána situace v roce 2013 

v Moravskoslezském kraji, která byla následně srovnána se situací v celé České republice. 

Zajímavé výsledky přineslo i dotazníkové šetření mezi studenty posledních ročníků Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, prostřednictvím něhož bylo zjišťováno, zda 

mladí lidé vědí o možnosti podpory podnikání v coworkingovém centru. Výsledkem byla ne-

znalost jak pojmu coworking, tak coworkingové centrum s následnou radou, jak rozšířit tento 

způsob práce mezi širokou veřejnost. 

Praktická část práce byla věnována vizi návrhu rozšíření coworkingových center 

v Moravskoslezském kraji. Nejprve byl pro představu nákladného vzniku takového centra 

podrobně popsán vznik coworkingového centra Viva, které nám poskytlo informace o pro-

středcích, které museli ve svých začátcích vynaložit, kde tyto prostředky vzali a na co všech-

no je použili. Tímto jsme si ukázali, jak může být vznik takového centra nákladný. 

Následně byly popsány možné návrhy na rozšíření coworkingových center. Uvedené 

návrhy byly přehledně rozděleny do několika bodů a rovněž byla zdůvodněna jejich volba. 

Prvním bodem byla volba vhodných měst, kterými se staly Karviná a Opava, jelikož jsou to 

studentská města s velkým potenciálem k rozvoji. Výběr byl podmíněn i tím, že dalším ná-

vrhem bylo propojení coworkingových center s místními univerzitami, které by šířily osvětu 

mezi svými studenty o možnosti práce v takovémto centru. Třetí návrh byl zaměřen na propo-

jení coworkingových center s místními podnikateli a firmami, kteří by pomocí spolupráce 

získali mladé a vzdělané lidi. Čtvrtým bodem bylo zaměření se na podporu výuky cizích jazy-

ků, která je v současné době velmi důležitá, ale nedostatečná. Pátým navrhovaným bodem 
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byla podpora v začátcích podnikání, kterou by coworkingové centrum zajišťovalo pomocí 

svých odborníků z různých oborů, a ti by začínajícím podnikatelům byli v jejich začátcích 

oporou. Posledním navrhovaným bodem bylo zpřístupnění coworkingového centra široké 

veřejnosti prostřednictvím přednášek, seminářů a kurzů, které by mohl využít každý, kdo by 

se chtěl dozvědět něco nového a zajímavého. 

Závěr praktické části práce byl věnován krátkému návrhu na realizaci coworkingového 

centra. Prvním krokem je výběr vhodné osoby, která se ujme celé realizace. Vhodná osoba 

ovšem musí disponovat určitým kapitálem nebo alespoň vědět o dalších možnostech financo-

vání. Následně musí být vybrány vhodné prostory, které musí být vybaveny zařízením pro 

provoz celého centra. Po zajištění všech předchozích kroků musí naše osoba navázat spolu-

práci jak se zmíněnými školami, tak např. s Úřady práce, Živnostenskými úřady a Krajskou 

hospodářskou komorou, které by mohly s centrem spolupracovat a navázat tak vzájemně vý-

hodný vztah. Posledním krokem bylo informovat veřejnost o nově vzniklých centrech a mož-

nostech podnikání, a to jak velkou zahajovací akcí, tak i prostřednictvím médií, tisku a re-

klamních letáků. 

Výsledkem diplomové práce je analýza stávajících možností na uplatnění coworkin-

gových center a zejména návrhy na rozšíření nových coworkingových center 

v Moravskoslezském kraji. Informace, které byly k dispozici jak přímo z coworkingového 

centra Viva v Ostravě, tak z jiných, především internetových zdrojů, vyústily v možné návrhy 

na realizaci coworkingových center v Moravskoslezském kraji v návaznosti na Slezskou uni-

verzitu a její dvě fakulty Filozoficko-přírodovědeckou a Veřejných politik v Opavě a Ob-

chodně podnikatelskou fakultu v Karviné. Návrh, který byl předložen, byl shledán zcela reál-

ným a jeho uskutečnění by přispělo k rozvoji podnikatelských možností ve městech Karviná a 

Opava. 
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