
 

 

Příloha č.1 

 

POTVRZENÍ O PRAXI 

Obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby 

Adresa sídla nebo místa podnikání (obec, část obce, ulice, číslo popisné) 

Identifikační číslo: 

dále jen „zaměstnavatel“ 

Jméno a příjmení: 

Adresa trvalého pobytu: obec, část obce, ulice, číslo popisné 

Datum narození: 

dále jen „zaměstnanec“ 

Zaměstnavatel potvrzuje, že zaměstnanec byl od – 01.01.2000 do 31.12.2005 – je 
od 01.01.2000 doposud – osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti … 
popis činnosti, která je předmětem živnosti, a že po uvedenou dobu vykonával 
odborné činnosti náležející do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, konkrétně … 
popis vykonávané činnosti. 

Zaměstnavatel potvrzuje, že zaměstnanec od – 01.01.2000 do 31.12.2005 
vykonával – od 01.01.2000 doposud vykonává – v pracovněprávním vztahu – 
služebním – členském nebo obdobném poměru tyto samostatné odborné práce … 
druh práce uvedený v pracovní smlouvě, v případě potřeby i popis vykonávané 
činnosti. 

Potvrzení vyhotoveno dne 31.12.2005 

Razítko, jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby 



 

 

Příloha č.2 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny   

                          Dátum prijatia ţiadosti:   

  Číslo  spisu / záznamu:   

Ţiadosť 
o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,  

zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky*  

1. Údaje o žiadateľovi 

Ţiadateľ / uchádzač 

 o zamestnanie 

Meno: Priezvisko: Titul: 

Dátum narodenia: číslo OP: Druh vzdelania: 

Adresa trvalého 

bydliska Ulica, číslo, PSČ, Obec : T.č.: 

2. Údaje o mieste vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti / SZČ / 

Miesto podnikania Ulica, číslo, PSČ, Obec : 

Miesto výkonu SZČ, ak nie je zhodné s miestom 

podnikania (prevádzkareň) Ulica, číslo, PSČ, Obec : 

Predmet podnikania /druh 

vykonávanej SZČ             

Požadovaná výška príspevku na SZČ v 

EUR 
4.023,52 € 

slovom (EUR) 

Štyritisícdvadsaťtri eúr, 

päťdesiatdva eurocentov 

3. Prehľad o prijatej štátnej pomoci /ŠP/ a pomoci de minimis /DM/ za posledné obdobie  

    predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od 

iných                 poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci de minimis. 

Poskytovateľ pomoci, názov 

inštitúcie 

Druh a označenie 

pomoci 

Výška prijatej 

pomoci v €/Sk 
  Dátum prijatia pomoci 

        

4. Prehľad o žiadanej štátnej pomoci alebo pomoci de minimis, ktorá nebola ku dňu podania 

žiadosti schválená 

Poskytovateľ pomoci, názov 

inštitúcie 

Druh a označenie 

pomoci 

Výška ţiadanej 

pomoci v €/Sk 
  

Dátum predloţenia 

ţiadosti 

        

   5. Potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii žiadateľa ako UoZ    

Štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa SK NACE Rev.2 - názov činnosti, ktorú 

bude ţiadateľ vykonávať ako SZČ 

Kód: 

  



 

 

Dátum zaradenia UoZ/ţiadateľa do 

evidencie UoZ   

Dátum vyradenia 

UoZ/ţiadateľa z evidencie 

úradu ako UoZ**   

Ţiadateľ JE/NIE JE znevýhodnený UoZ podľa § 8 ods. 1, písm. a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), j), k), l) m), n), o) zákona č. 5/2004 Z.z. o sluţbách 

zamestnanosti  

JE / NIE JE / písm. 

............................. 

dátum, meno a podpis zamestnanca úradu 
    

pečiatka 

úradu   

*nehodiace sa prečiarknite  ** doplniť po vyradení z evidencie    

 

 

 

 

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                            Dátum prijatia ţiadosti: 

  Číslo  spisu / záznamu: 

 6.1 K žiadosti je potrebné doložiť: 

1) Podnikateľský zámer vypracovaný podľa predpísanej osnovy spolu s kalkuláciou predpokladaných nákladov 

súvisiacich s vykonávaním SZČ, ktoré sú oprávnenými výdavkami podľa príslušnej schémy pomoci. 

2) Doklad potvrdzujúci oprávnenosť miesta podnikania,  resp. zmluvu o budúcej zmluve 

3)   Čestné vyhlásenie prehľadu a úplných informácií o všetkej pomoci de minimis prijatej počas predchádzajúcich 

dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci 

iných schém pomoci de minimis, resp. čestné vyhlásenie, ţe v uvedenom období neprijal ţiadnu pomoc de  minimis 

4) osvedčenie (resp. potvrdenie)  o absolvovaní praktickej prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania 

SZČ, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania 

5)   doklad oprávňujúci k prevádzkovaniu alebo vykonávaniu SZČ +  výpis zo ţivnostenského registra resp. z 

obchodného registra 

6.2 Uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie 

prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť a ktorý požiadal o poskytnutie 

príspevku podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, je povinný ku dňu podania žiadosti 

preukázať aj : 

1) Splnenie daňových povinností, doklad ktorý nie je starší ako 3 mesiace. 

2) Splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a 

príspevku na starobné dôchodkové sporenie, dokladmi ktoré nie sú staršie ako 3 mesiace. 

3) Skutočnosť, ţe nemá evidované  neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 

čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac. 

4) Skutočnosť, ţe nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní, čestné 

vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac. 

5) Skutočnosť, ţe nemá voči úradu záväzky, čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac. 

6) Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, ţe ţiadateľ neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania.   (Predkladá len ţiadateľ, ktorý vykonával SZČ v priebehu 5 rokov pred podaním ţiadosti). 

6.3 Ďalšie doplňujúce doklady v zmysle požiadavky poskytovateľa: 

 *   zmluva o zaloţení  bankového účtu alebo iný doklad o  zaloţení alebo o vedení účtu, na ktorý má byť príspevok 

poskytnutý 

7.  Praktická príprava na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ 

Praktickú prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, 



 

 

vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania som 

absolvoval (a) cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                                                       v 

............................... v termíne od ............... do................ 

Príspevok sa poskytuje v rámci schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (schéma 

DM č. 1/2007) v platnom znení 

8. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených o všetkej prijatej štátnej pomoci a 

pomoci de minimis uvedenej v tejto žiadosti a uvedomujem si právne následky v prípade zistenia nepravdivosti 

niektorých údajov uvedených v žiadosti, akceptujem podmienky "Schémy pomoci de minimis DM č.1/2007". Súhlasím, 

aby údaje uvedené v žiadosti boli použité a spracované v informačnom systéme úradu v súlade s účelom pre ktorý 

boli poskytnuté. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že budem dodržiadať podmienky oprávnenosti výdavkov :        

Náklad je oprávnený, ak spĺňa podmienky :                                                                                                                                                                                          

- hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu / nástroja ),                                                                                                                                                                                     

- efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu/nástroja ),                                                                                      

- účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu/nástroja a priama väzba na ne),                                                                                

- účinnosti (vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti   vzhľadom na 

použité verejné prostriedky),                                                                                                                                                                                            

- je primeraný, t.j. zodpovedná obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá potrebám 

projektu/nástroja. 

Čestne vyhlasujem, že som nepožiadal/a ďalší úrad práce, sociálnych vecí a rodiny duplicitne o 

poskytnutie príspevku podľa § 49 na samostatnú zárobkovú činnosť alebo podľa § 57 zákona č. 

5/2004 Z.z. na samostatnú zárobkovú činnosť pre občana so zdravotným postihnutím, o príspevok 

podľa § 60, § 50g a § 50h zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.  

                                                                                                                                                                                                                                                         

Čestne vyhlasujem, že mi bol/nebol poskytnutý príspevok na začatie samostatnej zárobkovej 

činnosti v zmysle §49 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v Rožňave, dňa 

................................... 

V Roţňave, dňa ..............................      ......................................................................... 

           podpis ţiadateľa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č.3 

 



 

 

 

 



 

 

Příloha č.4 

 

Dáša Papíková 

Čadca, stred 425/16 

Okres Čadca 

dáša.papíková@gmail.com 

 0918073945    

 

 
 

 

 

 

 

PODNIKATELSKÝ 

ZÁMĚR 
 

 

Jako povinná příloha č.. 1 k Žádosti o poskytnutí příspěvku na OSVČ v 

souladu s ustanovením § 49, odst. 8, zák. č. 5 / 2004 Sb o službách 

zaměstnanosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Projekt je zpracován výhradně pro potřeby ÚPSVaR Čadca za účelem poskytnutí 

příspěvku na OSVČ 

 

 
 

19.1 Koupě zboží za účelem jeho prodeje 

konečnému spotřebiteli 
 

 

 

 

 

 
 

Čadca 

Duben 2011 
 

 

 



 

 

 

 

1.Údaje o žiadateľovi 

 
1.1 Profesijný životopis 

 Papíková Dáša          

 Čadca, stred 425/16 

 Číslo OP: SP 7638155                          

 Kontakt: 091875956 / dasa.papikova@gmail.com 

 Dátum narození: 13.8. 1988 

 Vzdělání: 2003 – 2007 DOŠ Čadca (Obchod a podnikání) 

2008 – štúdium VŠB-TUO Ostrava (Ekonomika a řízení 

v oblasti surovin) 

 

 Průběhzaměstnání: 

                                                         2008 – 2010  T-Mobile Slovensko - Telesales 

                                                   2008         Tesco 

                                                   2007 – 2008  GE Money Bank - Telesales 

 

 Zdravotní stav: dobrý 

 Bezúhonnosť:bez záznamu v registri trestů 

 Koníčky:příroda, turistika, hudba, šport, literatúra 

 

 

1.2 Podnikání v minulosti  –v minulosti jsem nepodnikala 
 
 

2.Charakteristika záměru 

 
2.1 Hlavní činnost 

 

19.1.5Maloobchod a velkoobchod s oděvy, textilem a bytovým textilem volná ţivnost - oblast 

maloobchod a velkoobchod.                                                                     

 



 

 

 Stručný popis služeb:  

Uvedená činnost má označení v souladu se ţivnostenským zákonem. Obsahové vymezení 

činnosti tj., kterou chci na základě ţivnostenského listu provozovat se stává především ze 

sluţeb pro místní obyvatelstvo: 

 

 Prodej textilu, módníchoděvů a doplňků 
 
 
2.2 Deklarovánísouladu s článkem 32 Smlouvy o založení ES 
 

Předmět mé hlavní činnosti nepatří mezi nedovolené - tj. je v souladu s článkem 32 

Smlouvy o zaloţení Evropského Společenství. 

3.Postup realizace záměru  
 
právní forma ............... fyzická osoba - FO 

forma oprávnění …...... osvědčení o ţivnosti 

druh ţivnosti ............... volná 

obr / skupina................maloobchod 

obchodní jméno ......... Dáša Papíková 

 
 
HARMONOGRAM :  I. polrok 2011 

 
Označení postupu k založení ČSC 

rok/měsíc 

Rok 2011 – 2012 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 

Moţnosti řešeníménezaměstnanosti X       

Přihlášeníse na absolvování interní přípravy  X X     

Vypracování projektu   X     

Zajištěnídokladů a příloh projektu   X     

Obhájení projektu k ČSC    X    

Vybavení ţivnostenského listu    X    

Registracemé ţivnosti (ZP,SP,DÚ aj)    X X   

Rozběh ţivnosti     X X  

Doplnění DHIM, reklamní aktivity, sluţby     X X  

Dosaţení plné kapacity ČSC      X X 

Rozšíření o dalšívolné ţivnosti       X 

 

 

3.1 Předpokládaný termín zahájení ČSC: listopad 2011 



 

 

 

3.2 Víze rozvojové podnikaní: od listopadu 2011 

 
 Vytvoření si image a etablováníse na trhu v regionu (Čadca)  

 Zahájení reklamníchaktivit – rozšíření okruhu zákazníků 

 Spolupráce s jinými fyzickými – právnickými osobami 

vykonávajícimistejnoučinnostprodomácí a zahraniční trh. 

 

      rok 2011 až 2012 (stabilizace a rozběh ţivnosti) 

 Stabilizace okruhu zákazníků, podlecílovýchskupin (kap. 5.6 projektu) 

 Rozšířeníreklamníchaktivit – rozšíření okruhu zákazníků 

 Rozšíření sortimentu produktů a sluţieb 

 Rozšířenídodavatelů 

 Zpětnéinvestice do firmy, nákup DHIM  

 Nákup dalšiho vybavení k rozšířenýmčinnostem 

 

3.2.1 Vzdělání a praxe ve vazbě na předmět hlavní činnosti 

 

Vystudovaní střední školy Obchodu a podnikání a následné studium ekonomického oboru na 

Vysoké škole báňské, fakultě Hornická geologické. Během studia na vysoké škole si uţ třetím 

rokem přivydělávám v obchodě s oblečením pro mladé Tity twister. 

 

 

3.2.2 Udržitelnost pracovního místa a dosavadní praxe ve vazbě na hlavní činnost 

 

 Udrţitelnost místa souvisí zejména s vyuţíváním moţností sniţování provozní reţie. 

Ve snaze sníţit náklady na provoz ţivnosti, předpokládám základní administrativní 

činnosti, reklamu, vedení jednoduchého účetnictví a administrativy zajišťovat sama. 

Vypracování daňového přiznání, resp. sloţitější účetnické úkony svěřím odborně 

způsobilé osobě  

 Můj prodejní sortiment se bude výrazně odlišovat od ostatních nabízených 

konkurencí, bude zaměřen výhradně pro mladé lidi  

 Postupné rozšiřování doplňkových sluţeb v rozsahu volných ţivností  

 Mám v pronájmu cenově a strategicky výhodné prostory  

 Díky mé zálibě v kulturních aktivitách jsem se seznámila s velkým mnoţství 

mladých lidí, kteří jsou hlavní kupní silou mého předmětu podnikání  



 

 

 Dlouhodobější kontakty s dodavateli 

 
Aktuálnost pracovního místa: 
 
Poptávka po kvalitních módních oděvech stále neklesá. Mladí lidé mají téměř v kaţdé době 

potřebu oblékat se stylově, s cílem vypadat moderně, odlišně od ostatních. A právě můj 

prodejní sortiment bude zaměřen výhradně na tuto skupinu lidí. Výhodou je také 

bezkonkurenčnost v městě mého podnikání (Čadca). 

 

3.3 Strategický zámer podnikateľskej činnosti 
 

 zajištění stabilního příjmu minimálně na dobu trvání dohody s územním ÚPSVaR 

 vybudování vlastní ekonomické nezávislosti  

 zajistit si okruh stabilní klientely v našem regionu, zejména u místního obyvatelstva 

 

4.Místo realizace záměru 
 

4.1 Sídlo firmy  
 

            Bude umístěno na adrese mého trvalého bydliště (LV a čestné prohlášení spoluvlastníků 

k uvedené nemovitosti jsou v přílohách projektu) Okruţní 111/18, Čadca. 

 

4.2 Sídlo prevádzky: Zhodne s adresou firmy 
  

Výkon činnosti : Čadca 

 

5.Marketingové informace 

 
5.1 Informace a průzkum o trhu v lokalitě 

Rozhodujícím prostorem mého podnikání je okresní město Čadca. V okrese cítit silnou absenci 

orientace na mladého zákazníka, většina prodejců se zaměřuje na starší nebo mladší (dětskou) 

klientelu. Mladý potenciální zákazník je v konečném důsledku nucen vycestovat za nákupem 

do krajského města, popřípadě do zahraničí. Situaci znám is osobních rozhovorů s hodně 

mladými lidmi. 

 



 

 

5.2 Odhad rozsahu produkce podnikatelské činnosti 
 
Můj minimální měsíční příjem / obrat respektuje 
 

 2011 2012 2013 

Měsičníprovozní náklady / tabulka 7.2 200 200 200 

Odvody do poistníchfondů 60 140 150 

Příjem z podnikání 440 560 600 

Minimálníměsičnípříjem 1000 1200 1300 

Příjem za účtové období 7000 14400 15600 

 

5.3 Formy reklamy 
 
 Přímé formy reklamy budou aplikovány zejména na regionální úrovni regionálních 

novinách, na internetu (Facebook, web stránka), výhodnou strategickou polohou provozu a 

především na základě osobního kontaktu se zákazníky a prostřednictvím jejich pozitivních 

referencí. 

 

5.4 Konkurence 
 

 Ve městě mého podnikání (Čadca) je velké mnoţství obchodů s módním oblečením. 

Jsou zde různé secondhandy, "čínské obchody", butiky ..., ale ani jeden obchod zaměřený na 

módu výhradně pro mladé stylové lidí. 

 

5.5 Marketingové cíle 

 Postupné rozšiřování spektra poskytovaných produktů a sluţeb, případně i výběr 

solventnější klientely. 

 

5.6 Ostatné – doplňující marketingové informace 

 5.6 a.) Cenotvorba : Příloha č.1: finanční prognóza - celkový objem obratu v r. 2010 aţ 2011 

je kalkulován na minimální úrovni a představuje vlastně minimální příjem na finanční 

zabezpečení existence ţivnosti. Iz tohoto důvodu není zatím úvaha o povinnosti, resp. případná 

dobrovolnost plátce DPH aktuální. Otázka ceny - resp. systém a konstrukce cen bude řešena 

formou dohody a její výše se bude odvíjet podle rozsahu objednávky a její termínovanosti. 



 

 

 

5.6 b.) Cílová skupina zákazníkov: Mladí styloví lidé, studenti, kterým záleţí na image. 

 

5.6c.) Výhody oproti konkurenci:  

a. / potřebný přehled o aktuálním vývoji v oblasti módy  

b. / studium marketingu  

c. / osobní kontakty s výrobci poskytovaného zboţí  

d. / sama jsem mladá, vím co moje klientela očekává 

 

 

6.Silné a slabé stránky záměru 
 
 
SWOT analýza 

 

Silné stránky : Slabé stránky : 

 dostatek získaných dovedností  

 nízká konkurence  

 poptávka po módě si udrţuje svůj standard  

 z minulých činností - dostatek známostí mezi 

potenciální klientelou  

 nízká míra podnikatelské aktivity 

 přetrvávající zájem o tyto produkty  

 dobrý zdravotní stav  

 vhodné prostory, s nízkým nájemným  

 z minulých činností - dostatek obchodních 

kontraktů  

 vlastním vhodné vybavení k předmětu ČSC  

 znalost problematiky regionu 

 nízká koupěschopnost obyvatelstva  

 výrazný pokles volných finančních zdrojů 

 velmi často měnící se legislativa a následná 

nepřehlednost v právních normách  

 při zahájení ČSC, mohu předpokládat nízký 

stupeň konkurence schopnosti, jako důsledek 

počáteční nedůvěry zákazníků  

 zhoršující se podnikatelské prostředí a hrozba 

zvýšeného daňového zatíţení 

 



 

 

– V celkovém vyjádření za podstatná rizika mé ţivnosti povaţuji zejména přetrvávající, 

resp. prohlubující se problémy podnikatelského prostředí: - rostoucí administrativa a 

nepřehlednost legislativních norem - vysoké odvodové zatíţení ţivnostníků, např. v r. 

2010 stouplo více neţ o 8% oproti předchozím rokem 

7.Finančná prognóza 
 

7.1 Plátce DPH:  
 

          Během minimálně 2 roční doby podnikání předpokládám, ţe budu neplátcem DPH 

Ostatní skutečnosti:  

 doba podnikání v roce 2011 ..... od listopadu 2011  

účetnictví ................... ............. jednoduché 

 odvody do pojistných fondů: od roku 2011 kromě zdravotního pojištění plánuji být i plátcem 

nemocenského pojištění. V prvním kalendářním roce neplánuji být dobrovolným plátcem do 

pojistných fondů sociální pojišťovny, od 1.1.2012 budu odvádět ostatní pojistné fondy 

 

 

7.2 Předpokládané náklady měsíčníchprovozníchnákladů 
 

Kalkulaceměsíčníprovozníreţie : € /měsíčně 

PHM, provozníkapaliny, 

pojistné 

100                             

Nájemné 

 

200 

Opravy, náhradní díly 

Spotřební materiál            

20 

Nepředvídatelné výdaje 

 50 

Nákup BOZP                      

20 

Poplatky za vedení  účtu   

10 

Reklamní náklady             

10 

Cestovní 

30 

Jiné 

20  

Poštovné, telefon 

40 

Účetnictví 

 20                         
Celkem  = 520 €/měsíčně 

r.2011 

520 € x 2 = 1 040 € 
2012 

520 € x 12 =  6 240 € 
2013 

520 x 12 =  6 240 € 

 

 

 

Tabuľka 7.2.1Odvody do pojistníchfondů 2011 – 2013  Prognóza 

 

Sociálnípoisťovna = starobné  18 % + invalidní6%  + nemocenské 4,4% + rezervní fond 4,75% 

= 33,15% – odvody do SP sú kalkulované po ukončení prvníhokalendárního roku ČSZ 

 



 

 

Poistné od 

01.11.2011 
2011 2012 2013 

€/mes. Mes.  Rok €/mes. Mes. Rok  €/mes. Mes. Rok  

Zdravotní 14 % 44,8 2 89,6 46,2 12 554,4 46,9 12 562,8 

Nemoc. 4,4 % 14,08 2 28,16 14,52 12 174,24 14,74 12 176,88 

Starobné 18,0 % 0 0 0 59,4 2 118,8 60,3 12 723,6 

Invalidní  6,0 % 0 0 0 19,8 2 39,6 20,1 12 241,2 

Rezervní fond  

4,75 %  

0 0 0 15,67 2 188,04 15,91 12 190,95 

PvN 2,0 % 6,4  2 12,8 6,6 12 79,2 6,7 12 80,4 

Poistné spolu  130,56  1377,06  1975,83 

 

poznámka: sociální dávky jsou kalkulovány aţ po uplynutí prvního kalendářního roku mého 

podnikání, s výjimkou nemocenského pojištění a PVN (odkonzultované na sociální pojišťovně) 

8.Doplňující údaje 

V přílohách projektu jsou: 

 - LV k předmětné nemovitosti a čestné prohlášení vlastníka 

 - fotokopie dokladu o dosaţeném vzdělání (výuční list) 

- fotokopie dokladu o absolvování odborné přípravy pro zahájení činnosti OSVČ 

 - vzhledem k zaměření mé hlavní činnosti 

 - volná ţivnost, nejsou zapotřebí zvláštní osvědčení, resp. certifikáty k tomuto výkonu OSVČ 

 

 

9.Kalkulacepředpokladanýchnákladů 
 

Zdroje  Výška € Struktúravýdavků 

Vlastní zdroje 

 

Podíl cca 42 % 

1 000 Poplatky a réţie souvisejícise zaloţením ŢL               60 € 

Volné zdroje na rozběh ţivnosti                               300 € 

Materiál                                                                     640 € 

Nefinanční vklad 

 

   400 

 

nábytok 

 

Jinézdroje 0  

PříspěvekÚPSVaR 

 

 

Podíl cca  58 % 

2 497,38 - odvody do pojistnýchfondů1 497,38 € 

- registrační pokladnica                     500,00 €  

- notebook                                          500,00 €     

podlekonkretizacepoloţek v časti 9.1 

 

9.1 Konkretizace položiek  zakoupených z příspěvkuÚPSVaR Čadca 

 



 

 

Ze získaného příspěvku si plánuji z části uhradit odvody do pojistných fondů, z části zakoupit 

vybavení na provozování obchodu. 

9.2 Kalkulace nákladů celkem – zahájení ČSZ 

 

Vlastní zdroje  € Jiné zdroje  € PříspěvekÚPSVaR  €   CELKEM 

1 000 0 2 497,38 3 497,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

VÝKAZ O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH V DAŇOVÉ EVIDENCI - 

(PROGNÓZA) PŘÍLOHA ČÍSLO 1 

PŘÍJMIKonverzní kurz : 

1 € =30,126 SKK    

 

Účetní období Účetní období Účetní období 

Rok: 2011 Rok: 2012 rok: 2013 

Prodej tovaru 975         8 850        12 150 

Prodejvýrobků a sluţeb      0       0    0 

Ostatní příjmi (ÚPSVaR) 2497,38       0    0 

Příjmycelkem € 3472,38         8 850       12 150 

VÝDAJE 
Účetní období Účetní období Účetní období 

Rok: 2011 Rok: 2012 Rok: 2013 

Nákup materiálu     0 0  0 

Nákup zboţí          2 000 3 500 4 500 

Mzdy    0        0       0 

Platby do fondů 200 1510 1895 

Řídící réţie 

Nákup DHIM + NIM –příspevek 

z ÚPSVaR 

100 

500 

1 200 

      0 

1 200 

       0 

   Výdavky celkom € 2800 6210           7595 

Rozdílpříjmů 

a výdavků 

€ 672 2 640     4 555 

SKK 20 244,672 79 532,64 137 223,93 

 

 

Čestné prohlášení : 



 

 

 

Vlastnoručním podpisem potvrzuji, ţe předloţený projekt jsem zpracovala samostatně s 

vyuţitím informací z odborné přípravy OSVČ a běţně dostupných stránek na internetu. 

 

Čadca 2011 

 

Projekt vypracovala : Dáša Papíková 

 

 

 

 


