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ANOTACE  

Ústecký kraj patří mezi strukturálně nejvíce postižené regiony; je charakterizován 

jako oblast s vysokým zastoupením průmyslu a vysokým stupněm urbanizace. 

Rozvoji podnikatelských aktivit v tomto kraji je určena soustředěná podpora státu a 

Evropské unie. Tato podpora je realizována prostřednictvím různých programů a 

je orientována na  posílení podnikatelských kompetencí s cílem udržitelnosti nově 

vzniklých malých a středních podniků 

Cílem bakalářské práce je poukázat na  možnosti podpory začínajících 

podnikatelů prostřednictvím finančních dotací z Evropské unie, zejména 

Evropského sociálního fondu, a možnostmi čerpání dotací ze strany Aktivní 

politiky zaměstnanosti. 

Klíčová slova : podnikatel,  projekt, úvěr, záruka, dotace. 

 

 

SUMMARY 

Northern Czech are among the most structurally affected regions, is described as 

an area with a high proportion of industry and a high degrese of urbanization.  

Development of entrepreneurial activities in this region is determined, concerted 

support from the State and the European Union.  

This support is implemented through different programs and is focused on 

strengthening the entrepreneurial skills to the sustainability of newly established 

small and medium-sized enterprises  

Purpose of this work is to highlight the opportunities for promoting new 

entrepreneurs through financial subsidies from the European Union, in particular 

the European Social Fund, and the possibilities of using grants from the active 

employment policy. 

 

Keywords: enterpriser,  project, loan credit, security for debt, allocation into funds 
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1. ÚVOD 

 

Vstupem České Republiky do Evropské unie (EU) v roce 2004 nastal velký zlom 

v hospodářské ekonomice státu. Tímto krokem jsme se zařadili do společenství 

vyspělých evropských států s možností využití výhod evropské integrace a  

otevřela se nám možnost plného využívání finančních prostředků v rámci 

hospodářské a sociální soudržnosti.  

Česká republika v rámci EU je považována za relativně chudší státy, a proto 

v celkovém příjmu finančních prostředků z evropských sociálních fondů (ESF) má 

možnost využití celkem velkého objemu finančních prostředků z evropského 

společenství. 

Po pádu komunismu v roce 1989 se v České republice otevřel trh s pracovní silou, 

a tím došlo k významnému posunu v oblasti podnikatelských aktivit. Začaly se 

formovat možnosti a podmínky pro zakládání nových podnikatelských záměrů v 

oblasti malého a středního podnikání. 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na prezentaci možných nástrojů 

podpory, ať již formou získávání relevantních informací, nebo možnosti využití 

finančních zdrojů z Evropské unie, státních podpor  a v neposlední řadě i dalších 

nestátních subjektů. 

Právo na svobodnou volbu povolání, jakož i právo podnikat je jedním ze 

základních práv každého občana a je ukotveno v Listině základních práv a 

svobod. Stát se ale úspěšným podnikatelem není jednoduché. Podnikání sebou 

přináší řadu úskalí a problémů.  V současné době existuje spousta vzdělávacích 

institucí a poradenských center, které jsou pro začínající podnikatele velmi 

důležité z hlediska získávání relevantních informací, ale i motivace k zahájení 

samostatně výdělečné činnosti.  Velkým přínosem je pak skutečnost, že u těchto 

podnikatelských rekvalifikací je zajištěna následná vazba na možnost získání 

finančního příspěvku ze strany státu prostřednictvím Aktivní politiky 

zaměstnanosti, ale i získání finanční dotace z evropských sociálních fondů, 

zejména z operačního programu Podpora průmyslu a inovace. 
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Cílem bakalářské práce je představit a zhodnotit konkrétní programy podpor 

začínajícím podnikatelům. Aktuální situace na finančních trzích nás vede 

k zamyšlení, zda současný systém podpory je dostačující. Pro začínající 

podnikatele je mnoho bankovních produktů nedostupných vzhledem k vysokým 

zaučovacím podmínkám bankovních institucí. Reálnou možností při zahájení 

podnikání jsou rekvalifikační kurzy podnikatelského charakteru s možností využití 

finančních dotací ze strany státu.   

V bakalářské práci jsou prezentovány programy, které byly financovány 

strukturálními fondy EU a státním rozpočtem ČR a dle zjištěných výsledků tyto 

programy umožnily řadě osob zahájit svou podnikatelskou činnost. 
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2.PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ ZE STRANY 
AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI, PODPORA Z  

PROSTŘEDKŮ SOCIÁLNÍHO FONDU  EU  A OSTATNÍ 
TYPY PODPOR ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM 

 

2.1. Státní politika zaměstnanosti 
 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Dnem 1.10.2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tato 

základní právní forma stanovuje postup k dosažení cílů politiky státu v oblasti 

zaměstnanosti. 

Státní politika zaměstnanosti usiluje o: 

Ø dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, 

Ø produktivní využití zdrojů pracovních sil, 

Ø zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 

 

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce. 

Úřady práce (ÚP) sledují a hodnotí stav na trhu práce, vedou evidenci uchazečů o 

zaměstnání, hmotně podporují vytváření nových pracovních míst a poskytují 

poradenství nejenom v oblasti začínajících podnikatelů. 

Nedílnou součástí a jednou z nejdůležitějších podpor politiky zaměstnanosti 

v oblasti zahájení vlastní podnikatelské činnosti jsou cílené rekvalifikační kurzy 

s cílem  motivace a získání informací k podnikatelské činnosti. Vytvářením 

vhodných podmínek pro uchazeče o vlastní podnikání vzniká reálná možnost 

zaměstnání dalších osob, které jsou v evidenci ÚP. 

Filozofie úřadů práce spočívá v tom, že kvalifikovaný a odborně připravený 

uchazeč, který se umí orientovat na trhu práce, má mnohonásobně vyšší šanci 

uplatnit se na trhu práce.    
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Státní politika zaměstnanosti je realizována ve dvou úrovních  

Ø Aktivní politika zaměstnanosti 

Ø Pasivní politika zaměstnanosti 

 

 

 

   

 

 

 

Tabulka č. 1:  Státní politika zaměstnanosti   

Zdroj. [8] 

 

Výdaje na Aktivní politiku zaměstnanosti snižují výdaje na Pasivní politiku 

zaměstnanosti. 

Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního rozpočtu a 

hospodaření s těmito prostředky se řídí zvláštním právním předpisem, uvedených 

v zákoně č. 218/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech. 

 

           

      

Tabulka č. 2: Výdaje na APZ a PPZ v letech 2006-2009 

Zdroj. [11] 

 

 

 

 

Aktivní politika zaměstnanosti Pasivní politika zaměstnanosti 

↓ ↓ 

rekvalifikace finanční podpora v nezaměstnanosti 

investiční pobídky finanční podpora při rekvalifikaci 

veřejně prospěšné práce sociální dávky 

společensky účelná pracovní místa 
odvody zdravotní pojišťovně za 

uchazeče v evidenci úřadu práce 

příspěvek na zapracování Pasivní politika zaměstnanosti 
kompenzuje nedostatečné příjmy 

nezaměstnaných osob. 
příspěvek při přechodu na nový 

podnikatelský záměr 

rok  2006 2007 2008 2009 

celkové výdaje na PZ 269 679 264 637 215 741 307 501 

z toho na APZ 160 867 164 200 122 147 125 201 

z toho na PPZ 108 812 100 437 93 594 182 300 

podíl APZ na celkové PZ v % 59,65 62,05 56,62 40,72 
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Graf č.1:  Rozdělení prostředků na politiku zaměstnanosti v jednotlivých letech 

        Zdroj:  [11]  (vlastní zpracování) 

 

V rámci APZ může uchazeč o samostatně výdělečnou činnost (SMČ) požádat 

příslušné úřady práce o poskytnutí příspěvku na zahájení své podnikatelské 

činnosti. O poskytnutí příspěvku uzavírá ÚP s fyzickou osobou-uchazečem o SMČ 

písemnou dohodu, která musí obsahovat : 

ü identifikační údaje účastníků dohody, 

ü účel poskytnutí příspěvku, 

ü podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován, 

ü výši a termín poskytnutí příspěvku,  

ü způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, 

ü závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho 

zaviněním byl příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než mu 

náležel; lhůta a podmínky vrácení příspěvku, 

ü ujednání o vypovězení dohody. 
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Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné. 

V závislosti na charakteru jednotlivých příspěvků lze v dohodě sjednat i další 

ujednání, na kterých mají účastníci zájem. 

Žádost (příloha 1) o příspěvek na zřízení pracovního místa uchazečem o 

zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti obdrží každý 

zájemce na příslušném ÚP. Přílohou této žádosti může být i vypracovaný 

podnikatelský záměr (pokud je příslušným úřadem práce požadován). Součástí 

žádosti je i čestné prohlášení žadatele. 

Výše příspěvku v rámci APZ  se odvíjí od zřízení počtu pracovních míst.: 

A) Zřízení 1 pracovního místa  - v roce 2010 činí jednorázový příspěvek OSVČ 

maximálně 120 000,- Kč/jedno pracovní místo. 

B) Zřízení 10 pracovních míst - v roce 2010 činí jednorázový příspěvek OSVČ 

maximálně 150 000,- Kč/10 pracovních míst. 

Vrácení příspěvku, který byl poskytnut OSVČ, nelze požadovat zpět, pokud tato 

osoba přestane vykonávat podnikatelskou činnost ze zdravotních důvodů, nebo 

v případě jeho úmrtí. Realizace Aktivní politiky zaměstnanosti formou tohoto 

jednorázového příspěvku je bezesporu velkým přínosem pro začínajícího 

podnikatele.  

 

2.2.Podpora ze strany státu a jiných subjektů 

V České republice (ČR) poskytují podporu začínajícím podnikatelům jak vládní 

organizace, tak i organizace příspěvkové  i nepříspěvkové, ale i podnikatelské 

subjekty. 

Jednou z nejdůležitějších vládních organizací je Ministerstvo práce a obchodu 

(MPO), které prostřednictvím jím zřízených organizací poskytují zvýhodnění 

finanční služby pro začínající podnikatele. 
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2.2.1.Českomoravská záruční a rozvojová banka,a.s. 

Velmi významným zdrojem financování malých a středních podnikatelů včetně 

začínajících podnikatelů je Českomoravská záruční a rozvojová banka,a.s. 

(ČMBRZ), která disponuje speciálními programy se zaměřením na zahájení 

podnikatelské činnosti. 

ČMRZB poskytuje především podpory malým a středním podnikům (MSP) formou 

záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, ale i 

prostředků  ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). 

Nejvýznamnějším programem z hlediska začínajících podnikatelů je program 

START. Program Start vznikl v r. 2000 jako podpora podnikatelských aktivit; 

zřizovatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. V r. 2004 se stal tento 

program součástí operačního programu Průmysl a podnikání pod záštitou 

Ministerstva průmyslu a obchodu. V současné době je tento program součástí 

Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) na období  pro období 2007-

2013. Cílem tohoto programu je podpora začínajícím podnikatelům pomocí 

bezúročných půjček nebo záruk s finančním příspěvkem k zaručenému úvěru 

umožnit realizaci svých podnikatelských projektů.  

Program START je určen pro drobné podnikatele, kteří: 

Ø začínají podnikat poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení 

předcházející podnikatelské činnosti, 

Ø byli zaregistrování jako poplatníci daně z příjmů na finančním úřadě v roce 

podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím, 

Ø zaměstnávají méně než 10 osob, 

Ø v případě bezúročného úvěru doloží certifikát o absolvování alespoň 

jednoho z rekvalifikačních kurzů Základy podnikání akreditovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 
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Výše podpory: 

ü bezúročný úvěr do výše až 1,5 mil. Kč se splatností do 7 let, 

ü záruka do výše 80% jistiny úvěru s finančním příspěvkem ve výši 15% 

zaručovaného úvěru (pouze u banky, která má s ČMZRB uzavřenu 

smlouvu o zjednodušeném postupu poskytování záruk). 

Použití bezúročného či zaučovacího úvěru: 

ü na nákup strojů a zařízení a počáteční vybavení zásobami, 

ü rekonstrukce budou a doplnění strojů a zařízení a prvotní vybavení 

zásobami, 

ü na nákup kancelářského zařízení a prvotní vybavení kancelářským 

materiálem. 

Z programu nemůže být podpořena výroba, zpracování a uvádění na trh 

potravinářských a tabákových výrobků. 

Žádost o podporu (příloha 2) musí obsahovat tyto náležitosti: 

ü identifikační údaje žadatele, 

ü charakteristika projektu, 

ü náklady na realizaci projektu a způsob jeho financování, 

ü doklad o registraci jako poplatník daně z příjmu na příslušném Finančním 

úřadě (FÚ), 

ü výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu nebo jiný doklad o 

oprávnění k podnikatelské činnosti. 

Pro hodnocení každé žádosti budou použity dva typy kritérií (příloha 3). Vyplněná 

žádost včetně příloh se odevzdává ČMZRB. 
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Dne 5. ledna 2010 vyhlásilo MPO druhou výzvu k podání žádosti o podporu 

v programu START. Žádosti o podpory (viz příloha č.3) přijímají všechny pobočky 

ČMRZB od 5.1.2010 do 31.12.2010. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 150 

milionů Kč.  Program je platný pro území ČR mimo území hlavního města Prahy.  

Dalším významným programem pro MSP, který byl vyhlášen Ministerstvem 

průmyslu a obchodu v roce 2010, je program ZÁRUKA.  Cílem tohoto programu je  

poskytovat malým a středním podnikatelům bankovní úvěry a usnadňovat 

zejména realizaci rozvojových projektů, které jsou spojeny s většími investicemi či 

zvýšenou potřebou financování nárůstu zásob, a tím udržet jejich 

konkurenceschopnost na ekonomickém trhu. 

Podmínky získání podpory z programu ZÁRUKA: 

ü musí být malým či středním podnikatelem dle definice uvedené 

v Příloze č. 1 Nařízení Komise č. 800/2008,  

ü musí být oprávněn k podnikání na území České republiky 

odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž 

uskutečňování je realizován projekt, 

ü musí být podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník 

daně z příjmu na finančním úřadě podle § 33, odst. 1) zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, 

ü nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči 

vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. nedoplatky, 

ü nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z  titulu 

mzdových nároků jeho zaměstnanců, 

ü nesmí podle svého čestného prohlášení vykonávat podnikatelskou činnost 

v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury.  

Použití zvýhodněné záruky : 

ü na nákup strojů a zařízení, 

ü rekonstrukce, nákup či výstavbu budov a doplnění strojů a zařízení, 

ü zvýšení zásob k pokrytí nových zakázek, pro rozšíření sortimentu 

prodávaného zboží. 
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Výše podpory : 

ü zvýhodněná záruka do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru, 

ü zvýhodněná záruka ve výši až 80% jistiny k úvěrům do výše 5 mil. Kč 

s dobou splatnosti delší než 3 roky s finančním příspěvkem 10% z výše 

zaručovaného úvěru 

Žádosti  o podporu z programu ZÁRUKA přijímají všechny pobočky ČMZRB. 

Součástí žádosti je podnikatelský projekt a vyjádření úvěrující banky nebo 

smlouva o zaučovacím úvěru. 

 

2.2.2.CzechInvest, CzechTrade, Nadační fond DALKIA Česká republika 

Neméně důležitou institucí v oblasti podnikatelských aktivit je příspěvková 

organizace CzechInvest. Tato organizace je zřízena MPO jako národní rozvojová 

agentura podporující restrukturalizaci průmyslu v České republice v oblasti 

drobných podnikatelů. Prostřednictvím CzechInvestu mají podnikatele možnost 

získávat státní investiční podpory. 

Pro drobného podnikatele, který má zájem podnikat na zahraničních trzích je velmi 

významnou vládní agentura CzechTrade, která se zabývá podporou obchodu 

v oblasti exportu. Tato agentura se zaměřuje na získávání informací o 

zahraničních trzích a upevňováním pozic českých exportérů mimo oblast České 

republiky. 

 

V Ústeckém kraji působí již více než 10 let Nadační fond DALKIA Česká republika. 

Působnost NF Dalkia ČR je v krajích Ústeckém, Moravskoslezském a 

Olomouckém. Tento nadační fond má velký význam pro začínajícího podnikatele, 

který vytváří nové pracovní místo, případně zaměstná další osoby z řad 

nezaměstnaných. 
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NF DALKIA disponuje ročně částkou 5 mil. Kč, kterou může rozdělit jednotlivým 

žadatelům.  Finanční příspěvek může být poskytnut až do výše 0,5 mil. Kč  na 

jeden podnikatelský projekt   

Oblasti podnikání podporované  NF Dalkia ČR: 

Ø služby poskytované v domácnostech, resp. pro domácnosti, 

Ø infrastrukturní služby (holičství, kadeřnictví, krejčovství, pekařství, 

Ø sociální služby pro staré a handicapované osoby (ošetřovatelská péče), 

Ø péče o životní prostředí, 

Ø obnova tradičních  i netradičních řemesel a zavádění zcela nových výrob 

(kovářství, včelařství). 

Finanční příspěvek je možno použít na nákup hmotného majetku, sloužícího 

k podnikání s výjimkou nákupu počítačů a automobilů. Výše příspěvku se 

pohybuje kolem 60 000 tis.Kč na vytvoření nového pracovního místa s podmínkou 

udržitelnosti pracovního místa po dobu alespoň dvou let. S žadatelem je sepsán 

Předběžný informační dotazník (příloha 4), kde jsou uvedeny informace o žadateli, 

charakteristika projektu a předmět projektu. Vedle finančního příspěvku nadační 

fond také poskytuje poradenské, právní a další služby, které jsou poskytovány 

zcela zdarma. 

 

Tabulka č. 3: Počet podpořených projektů NF Dalkia v letech 2005-2008 (vlastní zpracování) 

Zdroj: [12]  (výroční zpráva za r.2009 není k dispozici) 

  

Počet schválených projektů za období 2005 - 2008 

Rozdělení krajů Počet projektů 

  2005 2006 2007 2008 

Ústecký kraj 7 10 29 36 

Moravskoslezský kraj 55 59 123 92 

Olomoucký kraj 5 12 12 14 

Celkem 67 81 164 142 
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2.2.3.Regionální poradenská a informační centra (RPIC) 

Jedná se o poradenské firmy, jejichž výběr byl proveden na základě doporučení 

regionálních orgánů (okresní úřady, městské úřady, úřady práce, apod.), a které 

jsou kompetentní k poskytování služeb na odborné úrovni.  

Hlavní nabídka služeb RPIC: 

ü bezplatné úvodní konzultace a cenově zvýhodnění služby podnikatelského 

poradenství, 

ü pomoc při vytváření podnikatelských plánů a realizačních projektů, 

ü zprostředkovávání bankovních úvěrů, 

ü poskytování informací o dalších možných programových podporách a 

podporách regionu, 

ü organizování vzdělávacích seminářů pro podnikatele, apod. 

V České republice působí 34 Regionálních poradenských a informačních center. 

RPIC poskytují pro malé a střední podnikatele služby buď bezplatně, nebo za 

snížené sazby. 

 

2.3. Fondy Evropské unie 

Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem uskutečňování evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují peníze, 

které slouží ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými 

zeměmi EU a jejich regiony. 

Česká republika vstoupila v roce 2007 do druhého programovacího období, kdy 

má jako členský stát možnost čerpání finančních prostředků z evropských fondů. 

Na právě probíhající programové období 2007 – 2013 má Česká republika 

z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard eur. 
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Politika hospodářské a sociální soudržnosti bude v letech 2007-2013 realizována 

finančními prostředky tří fondů. 

1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – podporou rozvoje a strukturálních 

změn fond pomáhá odstraňovat zásadní problémy v zaostávajících regionech. 

Financuje investice do infrastruktury, vytváření pracovních míst, podporuje místní 

rozvoj, zaměstnanost, malé a střední podnikání v problémových regionech, vědu a 

výzkum. 

2. Evropský sociální fond (ESF) – tento fond je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů 

a podporu integrace na trhu práce – pomáhá nezaměstnaným a znevýhodněním 

skupinám začlenit se do pracovního procesu. 

3. Fond soudržnosti (CF) – tento finanční nástroj se zaměřuje na financování 

velkých infrastrukturálních projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. 

Dalším finančním nástrojem je Evropská investiční banka, která poskytuje nebo 

garantuje úvěry především v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, 

ochrany životního prostředí, energetiky. 

Novým finančním nástrojem v tomto programovacím období je iniciativa JEREMIE, 

která je zaměřena na zlepšení přístupu malých a drobných podnikatelů 

k finančním zdrojům.  Hlavním cílem tohoto finančního nástroje bude poradenství 

a technická pomoc, záruky za mikropůjčky a půjčky poskytované malým a 

středním podnikům. Iniciativa JEREMIE je společná iniciativa Evropské komise, 

Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu. V současné době je 

ve fázi přípravy zahrnující mapování v ČR s cílem zjištění potřeb MSP . 

 

2.3.1.Operační programy 

Základním předpokladem pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU je 

příprava příslušných dokumentů. Následně je zpracován tzv. Národní rozvojový 

plán (NRP), který je pohledem daného státu na možnosti veřejných podpor. Na 

základě Národního rozvojového plánu a cílů EU je zpracován Národní strategický 
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referenční rámec (NSRR). V další části jsou definovány jednotlivé operační 

programy a programové dokumenty a jejich zaměření. 

Operační programy (OP) jsou strategické dokumenty rámcově vymezené na 

konkrétní oblasti podpory, a tak poskytují žadatelům základní informace, na co lze 

prostředky EU žádat. OP jsou nástrojem realizace NRP/NSRR a politik 

jednotlivých států a jejich působnost se vztahuje k jednotlivým cílům regionální 

politiky. 

Česká republika si pro nynější programové období dojednala 26 operačních 

programů. Osm z nich je zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a 

vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí) a sedm je zaměřeno zeměpisně (na 

Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko atd.) 

Ostatní OP umožňují přeshraniční, meziregionální a nadregionální spolupráci či 

zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí politiky soudržnosti.           

 

Tematicky zaměřené 
programy 

Regionální operační 
programy 

Integrovaný operační program ROP NUTS II Severozápad 

OP Podnikání a inovace ROP NUTS II Severovýchod 

OP Životní prostředí ROP NUTS II Jihozápad 

OP Výzkum a vývoj pro inovace ROP NUTS II Jihovýchod 

OP Doprava ROP NUTS II Střední Čechy 

OP Technická pomoc ROP NUTS II Střední Morava 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost ROP NUTS II Moravskoslezko 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost  NUTS 

 

Tabulka č. 4:  Operační programy v letech 2007-2013 

Zdroj: [1] 
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Pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU bylo nutností 

specifikovat jednotlivé kraje České republiky do územních statistických jednotek, 

což znamená sdružení do oblastí na úrovni NUTS II. Tato klasifikace vstoupila 

v ČR v platnost 1.1.2000.                 

 

Obrázek č.1: Nomenklaturní rozdělení ČR 

Zdroj: [13] 

 

 

2.3.2.Operační program Podnikání a inovace 

Mezi tematicky zaměřené programy patří i Operační program Podnikání a inovace 

(OPPI). Má ze všech operačních programů pro potřeby podnikatelů největší 

význam. Jedná se o program s celostátní působnosti, přičemž v ČR existují 

regiony, které jsou více hospodářsky slabé. Tyto regiony mají velkou šanci na 

získání dotace, ať už v oblasti podnikání nebo prostřednictvím různých 

vzdělávacích kurzů s cílem motivovat a zvýši zájem o vlastní podnikání. 

OPPI je rozdělen na několik priorit, pod nimiž jsou průběžně (obvykle dvakrát do 

roka) vyhlašovány výzvy k jednotlivým konkrétním programům. 
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Prioritní osy OPPI: 

1. Vznik firem  podpora začínajícícím podnikatelům  

2. Rozvoj firem  

3. Efektivní energie  

4. Inovace  

5. Prostředí pro podnikání a inovace  

6. Služby pro rozvoj podnikání podpora poradenských služeb, 

7. Technická pomoc technická pomoc při řízení a implementaci OPPI. 

 

          

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5 : Finanční prostředky z OPPI 

Zdroj: [6] 

 

Ve shodě s prioritními rozvojovými cíli Národního strategického referenčního 

rámce a na základě analýzy stavu podnikatelského prostředí je stanoveno šest 

prioritních os s věcným zaměřením a jedna prioritní osa se zaměřením na 

technickou pomoc při realizaci tohoto operačního programu. 

 

Čerpání finančních prostředků z OPPI 

 v % 

1. Vznik firem 2,60 

2.  Rozvoj firem 21,80 

3. Efektivní energie 4,00 

4. Inovace 22,36 

5. Prostředí pro podnikání a inovace 38,40 

6. Služby pro rozvoj podnikání 7,89 

7. Technická pomoc 2,95 



Dagmar Chládková: Projekty na podporu začínajících podnikatelů 

2010           17 

 

            

Graf č. 2:  Rozdělení finančních prostředků OPPI (v %) 

Zdroj: [6] – vlastní zpracování 

 

V rámci programu OPPI je možno čerpat finanční prostředky z 15 programů. 

Cílem těchto programů podpory je rozvoj podnikatelského prostředí a podpora  

inovačního potenciálu malých a středních podniků, využívání moderních 

technologií a obnovitelných zdrojů energie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 6: [6] 

Program  Forma podpory 

1. Start úvěr 
2. Progres úvěr 
3. Záruka zvýhodněná záruka 

4. Rozvoj dotace 

5. ICT a strategické služby dotace 

6. ICT v podnicích dotace 

7. Ekoenergie dotace 

8. Inovace dotace 

9. Potenciál dotace 

10. Spolupráce dotace 

11. Prosperita dotace 

12. Školící střediska dotace 

13. Nemovitosti dotace 

14. Poradenství dotace 

15. Marketing dotace 
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Finanční prostředky z těchto programů pocházejí z větší části ze strukturálních 

fondů (85%) a z části ze státního rozpočtu (15%).  Peníze jsou vypláceny ve formě 

nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. 

Realizátorem programů OPPI je Českomoravská záruční a rozvojová banka, 

agentury CzechInvest, CzechTrade a Česká energetická agentura. 
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3.PODMÍNKY PRO ÚČAST NA PROJEKTECH NEBO PRO 
MOŽNOST   ČERPÁNÍ DALŠÍCH TYPŮ PODPOR PRO 
ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 

 

3.1.Podnikatelská činnost 

Se zahájením podnikání se pojí řada důležitých úkonů, bez nichž žádný 

podnikatelský nápad nemůže být  realizován. Jedním z nejdůležitějších úkonů je 

ohlášení živnosti na příslušné úřady. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů 

se sjednotily do jednoho formuláře s názvem Jednotný registrační formulář  

(příloha 5). Tento přihlašovací formulář se podává na obecních živnostenských 

úřadech, kde jsou pro tento účel zřízena tzv. Centrální registrační místa.  

 

Začínající podnikatel 

↓                                 

                                 

                                                        

                                                ↓    

 

 

                                                ↓    

 

 

Obrázek č. 2:  Hierarchie jednotlivých kroků při zahájení podnikání (vlastní zpracování) 

Zdroj: [2] – vlastní zpracování 

Centrum registrace 

podnikatelů 

Podnikatelský záměr 

Zdroje financování 
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Začínající podnikatel si musí umět odpovědět na mnoho otázek souvisejících se 

zahájením podnikání, jak v legislativním směru, tak i ve směru k samotné činnosti 

podniku (odběratelé, dodavatelé, zajištění materiálu, odbyt zboží, atd.).  

Zcela zásadním bodem pro každého začínajícího podnikatele je vždy financování 

rozjezdu firmy. K financování založení firmy je možné použít samozřejmě vlastní 

zdroje, ale také se naskýtá možnost využití externích zdrojů jako jsou např. 

bankovní či obchodní úvěry, leasing a různé druhy dotací 

Začínající podnikatel po vyčerpání vlastního startovního kapitálu hledá další 

možnosti získání financování. Vzhledem k nedostatku záruk a vysoké rizikovosti  v  

rané fázi podnikání  však podnikatel obvykle nemůže získat bankovní úvěr. Také 

případné finanční dotace jsou ve většině případů pro začínající firmy nedostupné.  

Programů čistě dotačního charakteru se pro začínající podnikatele mnoho 

neobjevuje. Velkým přínosem v této oblasti bylo spuštění programu OPPI, z nějž 

je možné na základě žádosti podané do 31.5.2010, získat finanční dotace právě 

pro začínající podnikatele na zahájení jeho podnikatelských aktivit. 

Každý subjekt, který chce požádat o financování svých podnikatelských aktivit, 

musí splňovat základní podmínky žádosti o finanční příspěvek:  

ü místo realizace – dotace a zvýhodněné či zaručovací úvěry lze čerpat pro 

projekty, jejichž místem realizace je celá ČR kromě regionu Praha, 

ü majetkoprávní vztahy související s projektem musí být jednoznačně 

vyjasněny, aby byla zajištěna jeho realizace v rozsahu předloženého 

záměru, 

ü oprávnění k podnikání na území ČR je žadatel o dotaci povinen předložit 

příslušnému orgánu (je součástí žádosti o dotace prostřednictvím ČMRZB), 

ü kritéria přijatelnosti musí splňovat každý předložený projekt (přesné 

vymezení kritérií obsahuje příslušný text každého programu), 

ü podnikatelský záměr. 
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Veškeré podklady a informace potřebné ke zpracování žádosti o podporu lze 

získat na veřejných informačních místech a agenturách. Tyto informace jsou 

poskytovány většinou zdarma. Pokud začínající podnikatel má zpracovaný 

podnikatelský plán v souladu se zaměřením příslušného dotačního programu, pak 

může zažádat o finanční dotaci ze strukturálních fondů. Další možností 

financování rozjezdu podnikání je žádost o finanční příspěvek prostřednictvím 

úvěrových smluv ČMRZB. 

3.3.1. Administrace dotačních projektů  

1. Žadatel si podává žádost o dotaci prostřednictvím kanceláře CzechInvestu. 

V regionální kanceláři agentury probíhá formální kontrola žádosti. 

2. Žádost o dotaci je postoupena z regionální kanceláře agentury do ústřední 

kanceláře agentury CzechInvest, případně CzechTrade nebo České 

energetické agentury. Poté je předán projekt k posouzení hodnotitelské 

komisi. 

3. Hodnotitelská komise buď doporučí, nebo nedoporučí projekt ke schválení 

řídícímu orgánu OPPI. Hodnotitelská komise může projekt vrátit k doplnění. 

4. Žádost o dotaci je poté postoupena řídícímu orgánu, tj. MPO. Projekt je 

řídícím orgánem buď schválen a je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

nebo je projekt zamítnut či vrácen k doplnění dalších potřebných údajů. 

Vyplněné žádosti o finanční dotaci na projektový záměr z operačních programů 

OPPI se podávají ve dvou stupních: 

Ø registrační žádost, 

Ø plná žádost. 

Obě tyto žádosti se podávají prostřednictvím internetové aplikaci eAccount. 

Veškeré další důležité dokumenty odesílané v této internetové aplikaci musí být 

elektronicky podepsané, tzn., že každý žadatel musí mít zřízen elektronický 

podpis.   
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Po odeslání Registrační žádosti se všemi požadovanými přílohami provede 

agentura CzechInvestu její věcnou a formální kontrolu. Informaci o výsledku 

obdrží žadatel též elektronicky v aplikaci eAccount.  

V případě, že bude Registrační žádost schválena, sdělí CzechInvest žadateli 

datum pro vznik způsobilých výdajů (příloha 6) – od tohoto data mohou být výdaje 

vynaložené v souvislosti s projektem považovány za uznatelné. Dále je žadateli 

sdělena lhůta pro předložení Plné žádosti. Vyplnění a odeslání Plné žádosti 

včetně požadovaných příloh, zejména Podnikatelského záměru je nutné provést 

ve stanovené lhůtě. 

Po odeslání Plné žádosti proběhne na příslušné agentuře její kontrola. Informace 

o výsledku kontroly je žadateli opět sdělena  prostřednictvím aplikace eAccount. V 

případě správnosti Plné žádosti bude projekt postoupen do dalšího hodnocení, v 

opačném případě bude tato žádost z dalšího hodnocení vyřazena a žadatel obdrží 

vyrozumění o důvodu jejího zamítnutí.  

V případě schválení projektu jsou žadateli zaslány také Podmínky poskytnutí 

dotace společně s výzvou k jejich podpisu a dalšími instrukcemi. Lhůta pro podpis 

a zaslání podepsaných Podmínek pro poskytnutí dotace zpět na CzechInvest je 

běžně 30 dní. Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám 

vystavuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které zašle žadateli 

 

3.3.2.Administrace úvěrových smluv  

Veškeré náležitosti administrativního charakteru musí být předány ČMRZB ve 

formě  vyplněného tiskopisu. 

1. Žadatel si podává žádost o poskytnutí úvěru ČMRZB. 

2. ČMRZB vyhodnotí riziko a přijatelnost příjemce úvěru. 

3. ČMRZB buď schválí žádost a podepíše úvěrovou smlouvu s klientem, nebo 

žádost zamítne. 
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Finanční dotace je ve většině případů vyplácena zpětně po předložení uhrazených 

faktur, které jsou způsobilými výdaji na projekt. Za způsobilé výdaje jsou 

považovány výdaje vzniklé ode dne data přijatelnosti. Pokud je projekt většího 

rozsahu, existuje možnost zálohového čerpání dotace na jednotlivé etapy. 

V případě začínajícího podnikatele s projektovým záměrem menšího rozsahu  si 

žadatel musí zajistit dostatek finančních prostředků z vlastních zdrojů nebo např. 

může využít úvěrů komerčních bank, které nabízejí své  produkty zajišťující 

předfinancování projektů s dotací EU. 

Další možností malého a středního podnikatele je využití spotřebitelských 

(podnikatelských)  půjček na zřízení své firmy, i když tyto půjčky nejsou tak 

výhodné.  Většinou finanční ústavy požadují záruku ve formě zástavy nemovitosti, 

kterou začínající podnikatel v mnoha případech ani nevlastní. V případě uchazeče 

o SMČ, registrovaného na úřadě práce, lze využít v počáteční fázi  podnikání 

finanční dotace v rámci APZ.  
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4. KONKRÉTNÍ PROJEKTY NA PODPORU ZAČÍNAJÍCÍCH 
PODNIKATELŮ NA MOSTECKU 

 

Ústecký kraj, zejména oblast Mostecka,  patří mezi regiony nejvíce postižené 

restrukturalizací průmyslu, a proto je nutností podporovat  aktuální nabídky tržního 

hospodářství v tomto regionu. Je zde nedostatek drobných a středních 

podnikatelů, kteří by mohli vytvořit další pracovní místa, a tím přispět k zajištění 

ekonomické stabilizace. 

Velkým přínosem jsou proto vzdělávací instituce s cílem vytvořit fungující 

regionální strukturu pro podporu podnikání z řad uchazečů o zaměstnání 

v evidenci ÚP.  

V Mostě je několik takovýchto vzdělávacích středisek, např. ASISTA s.r.o., 

Regionální středisko výchovy a vzdělání, s.r.o. Most, Persona Grata, v.o.s. Most, 

Rekvalifikační a informační centrum,s.r.o. Most, které ve spolupráci s Úřadem 

práce v Mostě realizují rekvalifikační a vzdělávací programy na podporu zvýšení 

kvalifikace nebo přímo rozvoj individuálního podnikání. 

 

4.1 Projekt  Iniciativy Společenství EQUAL - INNOSTART 

Velmi důležitým projektem z hlediska uplatnění se na trhu práce v tomto regionu 

byl projekt  Iniciativy Společenství EQUAL – INNOSTART.  Jednalo se o program 

pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji. Tento 

projekt byl realizován ve spolupráci Úřadů práce v Mostě, Litvínově a Lounech 

prostřednictvím vzdělávací instituce Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o. se 

sídlem v Mostě. 

Náklady projektu byly ve výši 18.091 562,66 Kč a jeho realizace probíhala 

v období od 15.7.2005 – 30.4.2008. Zdrojem financování projektu byl Evropský 

sociální fond EU a státní rozpočet České republiky. 
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Hlavním cílem Projektu INNOSTART bylo vytvoření  fungující regionální struktury 

pro podporu znevýhodněných osob při zahájení jejich samostatné výdělečné 

činnosti, a tak podpořit počet pracovních míst pro osoby samostatně výdělečně 

činné (OSVČ) v Ústeckém kraji. 

Primární cílovou skupinou programu INNOSTART  byli osoby znevýhodněné na 

trhu práce : 

Ø dlouhodobě nezaměstnaní, 

Ø osoby s nízkým vzděláním, 

Ø mladí lidé do 25 let, 

Ø osoby nad 50 let věku, 

Ø osoby se zdravotním omezením 

a ostatní nezaměstnaní s motivací zahájit samostatně výdělečnou činnost. 

 

V rámci  projektu byly vytvořeny pro tuto cílovou skupinu osob konkrétní programy 

a aktivity pro podporu a snazší orientaci při zahájení vlastní podnikatelské činnosti, 

např.: 

HELP DESK -  experimentální program, který byl zaměřen  na poradenské služby 

v oblasti zahájení samostatné výdělečné činnosti. Byly vytvořeny informační 

přepážky v prostorách Úřadů práce v Mostě a Litvínově. Odborně proškolení 

pracovníci poskytovaly zájemcům o SMČ základní informace o podnikání, 

informace o vzdělávacích programech na podporu podnikání, ale i sociální a 

právní služby. Dále uchazečům  byla nabídnuta možnost využití informační 

technologie k vyhledávání potřebných informací a samozřejmě pomoc při 

vyplňování různých tiskopisů a formulářů, potřebných k zahájení své vlastní 

podnikatelské činnosti. 
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Za dobu trvání tohoto experimentálního programu využilo poradenské služby 

celkem 560 klientů. 

Cílová skupina klientů 

 

nad 50 let věku 63 

do 25 let věku 78 

dlouhodobě nezaměstnaní  179 

zdravotně znevýhodnění 15 

osoby s nízkou kvalifikací 103 

etnické menšiny 28 

ostatní 94 

Celkem  560 
 

Tabulky  č.  7, 8 :  Cí lová skupina k l ientů  

Zdroj:  [11]  

 

Cílem programu HELP DESK bylo motivovat tuto skupinu osob k zahájení 

podnikatelské činnosti a odstranit neznalosti administrativního charakteru při 

zakládání malých podniků. Individuální přístup všech poradců HEL DESKu byl 

nesporně přínosem a pomohl těmto lidem nejenom v získání potřebných 

informací, ale pomohl i překonat nedůvěru ve své možnosti a schopnosti.  

Níže uvedený přehled zobrazuje obory podnikání, které byly nejvíce preferovány 

uchazeči o SMČ: 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 9:  Nejvíce preferované oblasti podnikání 

Zdroj: [11]  

Vzdělanostní struktura 

 

základní vzdělání 186 

střední odborné 290 

úplné střední 
odborné s maturitou 62 

vysokoškolské 22 

Obory podnikání 

 

výrobní činnost 23 

řemeslná činnost 52 

oblast služeb 192 

dopravní služby 14 

administrativní činnost 26 

ostatní 168 
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Metodika programu HELP DESK byla využívána Úřadem práce v Mostě  v rámci 

poradenství aktivní politiky zaměstnanosti i po skončení tohoto projektu. 

V současné době jsou  informační přepážky zrušeny a poradenství  je 

poskytováno individuálně pracovníky ÚP. 

E-podnikatel – cílem tohoto rekvalifikačního kurzu bylo poskytnout poradenskou 

oporu zájemcům o podnikání pomocí srozumitelného průvodce jednoduchými 

kroky v přípravné a počáteční fázi podnikání. Umožnit řešení aktuálních otázek 

formou on-line mentoringu. Program se soustředil na jednoduchost ovládání a 

umožnil zájemcům řešení aktuálních otázek on-line poradenstvím.  Kurzu se 

zúčastnilo 48 osob, kteří mohli využívat PC techniku s možností tisku všech 

informací. 

WOMEN AND DEVELOPMENT TAKE OFF – tento vzdělávací kurz byl zaměřen  

nejenom na ženy-podnikatelky rozvíjející vlastní firmu, ale i na ženy vstupující do 

podnikatelského prostředí poprvé. Cílem kurzu bylo detailně seznámit uchazečky 

s marketingovým plánem, jeho sestavením, ale také naučit uchazečky s tímto 

plánem pracovat. Tento kurz byl zaměřen jak na teoretickou část, kdy zkušené 

ženy-podnikatelky přednášely uchazečkám teoretické znalosti, tak i na praktickou 

část. Účastnice kurzu si sami navrhly, a zpracovaly podnikatelský záměr. Dále pak  

detailně propracovaly veškeré úkony s ním související  již od počátku vstupu do 

podnikání, dále pak možnosti získání finančních prostředků (formou leasingu nebo 

úvěru na pořízení základního vybavení provozovny), ale také postup zpracování 

účetní evidence, zpracování mezd či daňovou problematiku. Nedílnou součástí 

bylo i vypracování analýzy trhu a konkurenčních výrobků. V závěru kurzu 

účastnice prezentovaly svůj podnikatelský záměr a komise, složená z žen-

podnikatelek, vyhodnotila předložené záměry, zhodnotily a upozornily na konkrétní 

nedostatky.Tohoto vzdělávacího kurzu se zúčastnilo 10 žen; ani jedna z nich však 

nezahájila podnikatelskou činnost. 

 

NETWORK –  hlavním cílem vytvoření tohoto programu je umožnit zájemcům o 

podnikání absolvovat odbornou stáž u zavedených společností, a tak získat 

konkrétní zkušenosti s řízením malých podniků. Odborná stáž je pro cílové 
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skupiny zcela zdarma; koučové, kteří vykonávají úlohu poradenské opory, jsou za 

svou práci odměňování dle rozpočtu projektu INNOSTART. Cílové skupiny si sami 

určují společnost pro výkon odborných stáží, a to s přihlédnutím na doporučení 

kouče. Přehled podniků, zapojených do programu NETWORK, byl zpracován 

v databázi  malých společnosti a podniků subdodavatelskou firmou ELBONA, a.s. 

Most, která zajišťovala veškerý kontakt a administrativu s oslovenými firmami 

(např. zabezpečení odborné stáže, vypracování individuálního akčního plánu, 

atp.). Po ukončení stáže vydala firma stážistovi potvrzení o absolvování odborné 

stáže s hodnocením úspěšnosti či neúspěchu. V rámci tohoto praktického 

programu bylo osloveno 50 osob, počet účastníků  absolvujících odbornou stáž 

bylo 15. Po ukončení odborné stáže měli tito zájemci o podnikání možnost 

využívat následnou asistenční péče v podobě poradenských služeb.  

V rámci těchto cílených nástrojů projektu INNOSTART bylo teoreticky i prakticky 

připravit zájemce o podnikání na vstup do podnikatelského prostředí. 

Nejčastějšími žádanými informacemi z oblasti zahájení vlastní podnikatelské 

činnosti byly dotazy ohledně administrativních kroků při získání živnostenského 

oprávnění  informace o možnosti čerpaní finanční dotace.  

 

Projekt Iniciativy Společenství EQUAL – INNOSTART pomocí jednotlivých 

nástrojů umožnil řadě osob částečně nebo dokonce úplně odstranit překážky, 

které jim bránily ve startu podnikání – nedostatek vzdělání, málo informací o 

podnikání, nedostatečný přístup k financím, apod. Přínosem byl zejména velmi 

osobní a individuální přístup ke klientům formou poradenských překážek na ÚP, 

on-line poradenství a v neposlední řadě důležitým přínosem bylo praktické 

zaměření všech aktivit, zejména vzdělávacích, které vycházely z praktických 

situací před začátkem a v začátku podnikání. 

Z celkového počtu 560 klientů, kteří se zapojili do programu INNOSTART, zahájilo 

vlastní podnikatelskou činnost 117 klientů.  Nejčastějšími obory, ve kterých 

absolventi rekvalifikačního kurzu začali podnikat, byly  maloobchod, holičství-

kadeřnictví, hostinská činnost, ale i činnost finančních poradců.   
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4.2. PROJEKT SMALL BUSINESS 

 

Dalším významným projektem pro zájemce o podnikání byl projekt SMALL 

BUSINESS. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státním 

rozpočtem České republiky. Realizace projektu probíhala ve druhém 

programovacím  období 2007 – 2013. Realizátorem projektu byla vzdělávací 

společnost RIC, a.s. ve spolupráce s ÚP v Mostě a Lounech. Cílem programu bylo 

vytvořit výukový, tréninkový program pro začínající podnikatele, a tak usnadnit 

jejich začátek samostatně výdělečné činnosti a minimalizovat jejich rizika při 

vlastních podnikatelských záměrech.   

Program se soustředil na rozpracování vhodných metod výběru a motivace lidí 

s cílem zahájit SMČ řízením malého podniku a je tvořen šesti moduly. V celém 

programu byl kladen důraz na osobní odpovědnost každého absolventa za svou 

připravenost založit si vlastní podnik a získání následujících  dovedností:    

ü samostatnost a zodpovědnost, 

ü orientovat se v ekonomickém prostředí a pohotově reagovat, 

ü aplikovat teoretické dovednosti na praktických úlohách, 

ü komunikovat a spolupracovat, 

ü umět využít podklady z hospodářské praxe podle platných právních 

předpisů a pochopit problematiku zakládání podniku a kapitálové stránky 

podniku, 

ü absolvent získá nejen teoretický základ, ale zejména praktickou dovednost 

při zakládání malých podniků v tréninkových cvičeních, 

ü umět se orientovat v legislativě. 

 

Vlastní realizace projektu se uskutečnila v okresech Most a Louny. Klíčovou 

aktivitou projektu byly 4 tříměsíční kurzy pro začínající podnikatele, které umožnily 
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cílovým skupinám získat či doplnit kompetence potřebné k zahájení samostatně 

výdělečné činnosti. Účastníci kurzu si formou teoretických informací ověřili 

praktickou část při zpracování podnikatelského záměru, který je jedním 

z nejdůležitějších kroků při zahájení SMČ. 

 

Níže uvedené otázky, tématicky zaměřené na vznik firmy, byly předmětem 

výukového programu Small Business a jsou klíčovými aspekty při zahájení SMČ.   

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Otázky výukového programu Small Business 

Zdroj: [10] 

 

Po skončení kurzů pro začínající podnikatele mohli tito zájemci o SMČ zahájit 

potřebné kroky k získání živnostenského oprávnění. V rámci následné asistenční 

péče jim byla poskytnuta odborná pomoc s vyplňováním formulářů  k zahájení 

podnikání, registrace, právní pomoc, ale i pomoc s žádostmi o dotace nebo 

žádostmi o úvěry. 

Mám schopnosti komunikovat ? 

Umím řešit problémy ? Co obnáší podnikání ? 

Jak založit podnik? 

Jak udělat reklamu ? 

Kde vzít peníze? 

 

Jaké právní normy musím znát ? 

Co by měla obsahovat smlouva ?   

Co je to objednávka ? 

Jaké jsou náležitosti faktury? 

  

Jak zpracovávat informace ? 

Co mi nabízí internet a e-mail ? 

Proč vytvořit prezentaci o firmě ? Jak stanovit cenu výrobku ? 

Proč vést účetnictví ? 

Co jsou to daně ? 
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Absolventi rekvalifikačních kurzů  nemají  praxi v oboru, ve kterém se rozhodli 

realizovat své podnikatelské aktivity, a proto u některých oborů podnikání je 

podmínkou pro zahájení samostatné výdělečné činnosti  podmínka garanta.  

Garant (ručitel) musí splňovat podmínky, uvedené v živnostenském zákoně a musí 

doložit : 

ü odbornou způsobilost se šestiletou praxí v oboru (u řemeslných živností), u 

živností vázáných jsou podmínky vymezeny v živnostenském zákoně, 

příl.č.2. 

Podmínka garanta při zahájení SMČ (nevztahuje se na všechny živnosti)  je 

vymezena zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.  

 

 

Ke dni skončení projektu (30.10.2008)  začaly čtyři osoby samostatně výdělečnou 

činnost, přičemž dalších 11 osob si vyřizovalo potřebné náležitosti k zahájení 

podnikání.   

Informace z Úřadu práce v Mostě dokazují, že i dalším účastníkům tohoto kurzu 

se podařilo zahájit své vlastní podnikání.  

 

                        

      

Tabulka č. 10 – úspěšnost projektu Small Business 

      Zdroj:  [10], vlastní zpracování 

 

 

 

 

Rok 2007 2008 2009 

počet účastníků 37 12 25 

zahájilo SVČ 9 1 3 

v % 24,32 8,33 12 
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            Graf č. 3 :  Grafické znázornění úspěšnosti projektu Small Business 

 

                        

  

    

 

Graf č. 3: Grafické znázornění úspěšnosti projektu Small Business 

Zdroj:  [10], [10],   vlastní zpracování 

 

 

Z tabulek indikátorů výsledků a výstupů je patrné, že projekt byl úspěšný a 

podporou vzdělání a získání informací pomohl řadě osob zahájit svou vlastní 

podnikatelskou činnost. 
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5. PŘÍNOSY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 

 

Při zahájení podnikatelské činnosti je nutno mít velký kus odvahy, nebát se začít 

jinak přemýšlet a jít za svým cílem, zjistit si spoustu informací nejenom o začátcích 

podnikání, ale naučit se i novým věcem, které jsou důležitým aspektem pro 

úspěšný start podnikatelské činnosti. 

                               Motto:   Podnikání je především způsob myšlení. 

Samozřejmě velkým přínosem pro začínajícího podnikatele je  jeho nezávislost. 

Pokud bude mít dobře zpracovaný podnikatelský plán, bude znát veškeré 

dostupné informace o odvětví, ve kterém chce začít podnikat, bude mít dostatek 

finančních zdrojů a v neposlední řadě se budou jeho výrobky či služby na trhu 

dobře prodávat,  pak dalším přínosem pro každého podnikatele je zisk.  

Pokud začínající podnikatel dobře odhade, kde jsou mezery na současném trhu 

v oboru svého podnikání, tak má velkou šanci působit např. i jako subdodavatel 

velkých monopolních společností. Těmto monopolům se nevyplatí zaplňovat tyto 

prostory, a tak vzniká reálná šance pro drobného podnikatele uspět na 

ekonomickém trhu.  Neméně důležitým krokem je pořádání různých sponzorských 

akcí, byť malého rozsahu,  za účelem zviditelnění své firmy, a tak se dostat do 

podvědomí široké veřejnosti. V podstatě jde o marketingový tah, který je velmi 

zásadním krokem k ovlivnění svého okolí. 

Začínající podnikatel má velkou výhodu v pružnosti zavedení oboru, který je v tržní 

ekonomice ve své době nejvíce žádaný.  Velké firmy nemohou tak rychle reagovat 

na změny tržního hospodářství se svou zavedenou výrobou, a tak tento drobný 

podnikatel může zasáhnout cíl v konkurenčním boji mnohem snadněji. Touto 

rychlou reakcí si vybuduje dostatečně silné zázemí v rozjezdu a v počátečních 

fázích svého podnikání. Vybuduje si určitou nezávislost, v budoucnosti může 

rozšířit své podnikatelské aktivity i na další činnosti a samozřejmě poskytnout i 

další pracovní místa osobám bez zaměstnání.  Pokud v počátku malá firma bude 

pružně a efektivně reagovat na změny hospodářské politiky státu, tak 

v budoucnosti se z malé firmy může stát velký podnik.   
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6. ZÁVĚR 

 

Podpora začínajících podnikatelů má velký význam pro budoucnost nejenom 

širokého podnikatelského prostředí, ale přispívá k rozvoji a stabilitě ekonomického 

hospodářství celého státu.  Všeobecně je známo a přijímáno, že právě drobní 

podnikatelé spoluvytváří zdravé podnikatelské prostředí, zvyšují dynamiku trhu, 

pomáhají při zmírňování negativních důsledků strukturálních změn, rychleji se 

adaptují na požadavky a výkyvy trhu. Mají mimořádný význam pro rozvoj 

společnosti, a to jak pro celkovou ekonomiku státu, tak pro vytváření pracovních 

příležitostí. Právě proto je potřebné usnadňovat jejich zakládání a upevňovat 

ekonomické postavení těchto nově vzniklých malých firem. Tyto malé podniky jsou 

často dodavateli velkých podniků a vytvářejí podmínky pro nové pracovní 

příležitosti s nižšími  kapitálovými náklady. 

V předkládané bakalářské práci je poukázáno na možnosti podpor začínajících 

podnikatelů, jak v obecné rovině, tak prezentováním konkrétních příkladů 

v Ústeckém kraji,. Zejména oblast vzdělávání a motivace k zahájení podnikatelské 

činnosti je jednou z preferovaných činností organizované státem, které jsou 

prostřednictvím příslušných úřadů práce ve spolupráci se vzdělávacími institucemi 

dotovány finančními prostředky ze státního rozpočtu, ale i z prostředků 

strukturálních fondů Evropské unie. Velkým přínosem je pak skutečnost, že u 

těchto podnikatelských rekvalifikací je zajištěna následná vazba na dva 

nejvýznamnější dotační zdroje reálně využitelné pro zahájení podnikání : dotace 

v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti a finanční dotace v rámci programu START 

v rámci OP Podnikání a inovace.  

Jak je zřejmé z předchozích kapitol, tak ne vždy jsou programy na podporu 

podnikání z řad nezaměstnaných prostřednictvím rekvalifikačních kurzů 

v korespondenci s předpokládanými výstupy projektu. Každý projekt má 

specifikovány cíle, které jsou však někdy v rozporu se skutečnými výstupy. Cíle 

projektu jsou naplněny, tzn. že daná čísla vstupů (počet zúčastněných osob 

v projektu, atp.) jsou naplněna, ale skutečnost počtu osob zakládajících si svou  

vlastní podnikatelskou živnost,  jsou poměrně nižší.  Z vlastní zkušenosti vím, 
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jelikož jsem byla jedním z hodnotitelů programu Women and development take off, 

že uchazeči o SMČ nemají dostatek odvahy k podnikatelským aktivitám. Další 

překážku vidí tito lidé v nedostatečném  financování rozjezdu malé firmy.  

Financování začínajících podnikatelů mnoho možností nepřináší. Sice existují 

finanční podpory organizované státem i finanční dotace z EU, nicméně začínající 

podnikatel není tak ekonomicky silný, aby poskytl záruky, které různé finanční 

nástroje vyžadují.  

Domnívám se, že velkým přínosem by bylo rozšířit finanční podpory zejména pro 

drobné začínající podnikatele. Jistě by bylo smysluplné alokovat finanční 

prostředky u podnikatelských činností, po kterých je poptávka (což lze řešit i 

daňovým rozlišením). Významnou podporou by jistě bylo i motivovat začínající 

podnikatele např. výhodnějšími pronájmy nebytových prostor k podnikání nebo 

finančně zvýhodnit rekonstrukce chátrajících prostor určených k podnikání.  

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit a představit možnosti podpor zájemcům o 

samostatně výdělečnou činnost. Jak z bakalářské práce vyplývá, tyto možnosti 

existují, nicméně přesto mají tito uchazeči o SMČ značné bariéry, které jim brání 

osamostatnit se. Obecně platí, že jako největší překážka při zahájení podnikání je 

nedostatečná finanční podpora na rozjezd firmy, dále pak složitost 

administrativních úkonů a zejména v současnosti nepříznivé ekonomické 

prostředí. 
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