
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 

FAKULTA EKONOMICKÁ 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

Finanční podpory pro začínající podnikatele – komparace ve 

vybraných zemích 

Financial support for starting entrepreneurs - comparison in 

selected countries 

 

 

 

 

 

 

Veronika Honzová 

Plzeň 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma „Finanční podpory pro začínající 

podnikatele – komparace ve vybraných zemích“ vypracovala samostatně pod odborným 

dohledem vedoucí bakalářské práce za pouţití pramenů uvedených v přiloţené 

bibliografii.  

 

Plzeň dne 18. dubna 2018     -------------------------- 

               podpis autora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych poděkovala vedoucí bakalářské práce Ing. Pavlíně Hejdukové, Ph.D. za 

vstřícnost, cenné rady a připomínky, které mi poskytla v průběhu zpracování této práce. 

Děkuji také svým rodičům za podporu během celého studia.  



5 

 

 

Obsah  

Úvod .................................................................................................................................. 7 

Cíl a metodika práce ......................................................................................................... 8 

1 Základní pojmy a teoretická východiska v problematice podnikání ........................ 9 

1.1 Základní pojmy – podnikání, podnikatel, ţivnost a podnik ............................... 9 

1.2 Kritéria pro stanovení velikosti podniku .......................................................... 11 

1.3 Cíle podnikání .................................................................................................. 14 

2 Právní hlediska podnikání ....................................................................................... 16 

2.1 Právní formy podnikání .................................................................................... 16 

2.1.1 Fyzické osoby ............................................................................................... 16 

2.1.2 Právnické osoby ............................................................................................ 17 

2.2 Zaloţení ţivnosti (Získání ţivnostenského oprávnění) .................................... 21 

2.3 Zaloţení a vznik právnické osoby .................................................................... 22 

3 Podpora malého a středního podnikání ................................................................... 24 

3.1 Podpory pro začínající podnikatele v ČR ......................................................... 26 

3.1.1 Finanční podpory ...................................................................................... 26 

3.1.1.1 Podpory z veřejných prostředků ........................................................ 26 

3.1.1.2 Podpory od komerčních subjektů ...................................................... 30 

3.1.2 Nefinanční podpory .................................................................................. 32 

3.1.2.1 Podpory z veřejných prostředků ........................................................ 32 

3.1.2.2 Podpory z nevládních organizací ....................................................... 33 

3.1.2.3 Podpory od privátních subjektů ......................................................... 33 

3.2 Podpory pro začínající podnikatele ve Slovenské republice ............................ 37 

3.2.1 Finanční podpory ...................................................................................... 37 

3.2.1.1 Podpory z veřejných prostředků ........................................................ 37 

3.2.1.2 Podpory od komerčních subjektů ...................................................... 41 

3.2.2 Nefinanční podpory .................................................................................. 41 

3.2.2.1 Podpory z veřejných prostředků ........................................................ 41 

3.2.2.2 Podpory z nevládních organizací ....................................................... 44 

3.2.2.3 Podpory od privátních subjektů ......................................................... 46 

 

 



6 

 

4 Analýza podpor začínajícím podnikatelům v ČR ................................................... 50 

4.1 Vývoj malého a středního podnikání ............................................................... 50 

4.2 Podpory pro začínající podnikatele .................................................................. 51 

5 Analýza podpor začínajícím podnikatelům v SR ................................................... 55 

5.1 Vývoj malého a středního podnikání ............................................................... 55 

5.2 Podpory začínajících podnikatelů .................................................................... 56 

6 Porovnání vybraných podpor v České a Slovenské republice ................................ 59 

6.1 Porovnání podpory z Úřadu práce .................................................................... 59 

6.2 Porovnání podpory z nevládních organizací .................................................... 60 

6.3 Porovnání podpory z podnikatelských inkubátorů ........................................... 61 

Závěr ............................................................................................................................... 63 

Seznam obrázků .............................................................................................................. 64 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 65 

Seznam pouţitých zkratek .............................................................................................. 66 

Seznam pouţité literatury ............................................................................................... 67 

Seznam kniţních zdrojů .............................................................................................. 67 

Seznam internetových zdrojů ...................................................................................... 67 

Seznam legislativy ...................................................................................................... 77 

 



7 

 

Úvod 

Tématem bakalářské práce je porovnání finančních podpor pro začínající podnikatele  

ve vybraných zemích. Autorka si ke komparaci zvolila Českou a Slovenskou republiku. 

Proč právě tyto dva sousedící státy? Důvod je jednoduchý, zaprvé Česká republika  

a Slovensko aţ do roku 1993 tvořily společný stát, a proto uţ jen samotná myšlenka  

na moţnost nahlédnutí a porovnání systémů podpor je zajímavá, zadruhé oba státy 

v roce 2004 vstoupily do Evropské unie.  

V první části bakalářské práce autorka vysvětluje základní teoretické poznatky, jako 

jsou základní pojmy z oblasti podnikání, kritéria pro stanovení velikosti podniku  

a finanční i nefinanční cíle podnikání. Dále je tato část věnována právním hlediskům 

podnikání, zejména popisu právních forem podnikání.  

V druhé části jiţ přicházejí na řadu samotné podpory pro začínající podnikatele 

v sektoru malého a středního podnikání. U kaţdé země jsou popsány moţné finanční  

a nefinanční podpory. Co se týče finančních podpor, jsou uvedeny ty, které plynou 

z veřejných prostředků a od bankovních subjektů. Z nefinančních podpor autorka 

zmiňuje ty, které jsou poskytované začínajícím podnikatelům z nevládních organizací, 

veřejných prostředků a od privátních subjektů, resp. z podnikatelských inkubátorů.  

A pak uţ následuje analýza vybraných podpor. Autorka se rozhodla neanalyzovat pouze 

finanční podpory, jak bylo původně stanoveno v zásadách zpracování bakalářské práce, 

ale i ty nefinanční. Celá analýza je zahájena vývojem malého a středního podnikání  

ve vybraných zemích, pak následuje analytická část věnována příspěvku z úřadu práce 

z hlediska vytvořených míst a vynaloţených finančních prostředků na vytvořená 

pracovní místa. Další podporou, která podléhá analýze, je pronajímání prostor 

prostřednictvím podnikatelských inkubátorů. Vybrané podpory jsou analyzovány 

v letech 2010 aţ 2016. V poslední závěrečné kapitole jsou podpory z úřadu práce, 

z podnikatelských inkubátorů a nevládních organizací porovnány a jsou stanoveny 

závěry. 
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Cíl a metodika práce 

Tato bakalářská práce si klade několik cílů: 1. zpracovat teoretická východiska 

v problematice podnikání, 2. popsat jednotlivé podpory pro začínající podnikatele, 3. 

analyzovat vybrané finanční a nefinanční podpory pro začínající podnikatele na 

příkladu konkrétních zemí, 4. provést komparaci a 5. stanovit závěry ze zjištěných dat.  

Práce má šest kapitol. V první kapitole jsou mimo jiné vysvětleny základní pojmy, které 

se týkají podnikání, a v druhé právní hlediska podnikání.  

Třetí kapitola se jiţ věnuje moţným finančním a nefinančním podporám pro začínající 

podnikatele.  

Čtvrtá a pátá kapitola je věnována analýze podpor, čtvrtá patří České republice a pátá 

Slovensku.  

Komparace vybraných podpor je obsaţena v poslední, šesté kapitole.  

V této bakalářské práci jsou hlavními zdroji odborná literatura, internetové zdroje  

a právní předpisy. Další důleţitou poloţku představují číselná data, která jsou čerpána 

převáţně ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadů práce, dále pak  

z výročních zpráv podnikatelských inkubátorů. 

Co se týče vědeckých postupů, autorka pouţívá rešerši, analýzu, komparaci a syntézu. 

Rešerše, resp. literární rešerše z odborných knih a internetových zdrojů, je provedena 

zejména v první a druhé kapitole. Analýza podpor je uvedena v čtvrté a páté kapitole  

a komparace a shrnutí - syntéza v závěrečné, šesté kapitole.  

Na konci této práce je uveden seznam obrázků, tabulek a pouţitých zkratek a seznam 

pouţitých zdrojů.   
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1 Základní pojmy a teoretická východiska v problematice 

podnikání 

1.1 Základní pojmy – podnikání, podnikatel, živnost a podnik 

„Podnikání“, pro tento pojem existuje několik definic, na základě kterých lze na daný 

pojem pohlíţet. Mezi základní definice a pojetí se řadí:  

 ekonomické pojetí – podnikání je spojení ekonomických zdrojů (práce, půda  

a kapitál) a dalších aktivit, 

 psychologické pojetí – podnikání je činnost, díky které jsou lidé či firmy 

motivovány k tomu, něčeho dosáhnout, něco získat, stát se samostatnými, 

 sociologické pojetí – podnikání je naleznutí nového způsobu k lepšímu vyuţití 

zdrojů (Veber a Srpová, 2012), 

 právnické pojetí – podnikání bylo v České republice aţ do r. 2013 definováno 

v obchodním zákoníku následovně: „podnikáním se rozumí soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost 

za účelem dosazení zisku“ (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

Dne 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník a tím nahradil také 

obchodní zákoník. Občanský zákoník nyní obsahuje jen definici podnikatele, ze které 

lze definici pro podnikání jednoduše vydedukovat. Definice podnikatele zní: „kdo 

samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 

nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je 

považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele“ (zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník). 

Živnost 

Podle ţivnostenského zákona č. 455/1991 Sb. je ţivnost definována takto: „Živností je 

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem,“ (zákon  

č. 455/1991 Sb., ţivnostenský zákon).  

V této definici jsou obsaţena slova (soustavnost, samostatnost, vlastním jménem, 

vlastní odpovědnost), které je potřeba vysvětlit. Soustavná činnost je taková činnost, 

která je prováděna opakovaně, ať uţ pravidelně, či nepravidelně. Z toho tudíţ vyplývá, 

ţe se nejedná o činnost jednorázovou nebo náhodnou. Mezi soustavné činnosti patří  
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i sezónní činnost, jako např. sezónní prodej ţivých ryb, sezónní prodej ovoce nebo 

zeleniny. Podnikatel sám plánuje a řídí svoji činnost, také sám svoji ţivnost financuje, 

coţ stručně popisuje slovo samostatnost. Podnikatel vystupuje ve všech právních věcech 

pod svým vlastním jménem, provozuje tedy ţivnost vlastním jménem. Na vlastní 

odpovědnost znamená, ţe podnikatel ručí za své závazky a nese riziko, které je spojené 

s provozovanou činností (Kolářová, 2013). 

Druhy ţivností budou podrobně rozebrány v druhé kapitole, konkrétně 2.1 Fyzické 

osoby. 

Dalším základním pojmem, o kterém je nutné se zmínit, je podnik. Velice 

zjednodušeně jde o místo, ve kterém dochází k přeměně vstupů neboli zdrojů (práce, 

kapitál) ve výstupy či statky (výrobky, sluţby). Z právního hlediska je podnik vnímán 

jako soubor majetku, jmění, práv a osobních zkušeností, které podnikateli slouţí k řízení 

podniku. Podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 je podnik definován jako subjekt  

(ať uţ se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, či obchodní společnosti), který 

provozuje hospodářskou činnost.  

S podnikem úzce souvisejí kritéria, která stanovují velikost podniku. Tato kritéria jsou 

uvedena v následující části práce.   
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1.2 Kritéria pro stanovení velikosti podniku 

Podle kvantitativní typologie statistického úřadu EU (Eurostat) se velikost podniku 

rozděluje do tří skupin, a to podle počtu zaměstnanců. Tato typologie je znázorněna 

v obrázku č. 1 (Veber a Srpová, 2012). 

Obrázek č. 1 – Velikost podniku podle počtu zaměstnanců dle Eurostatu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017, dle Vebera a Srpové, 2012 

Podle Zákona o účetnictví rozlišujeme tři kritéria, kterými jsou celková hodnota aktiv, 

čistý obrat (roční úhrn čistého obratu) a průměrný počet zaměstnanců. Překročení, resp. 

nepřekročení těchto kritérií určuje, do které kategorie účetní jednotka spadá. Účetní 

jednotka můţe být mikro, malá, střední nebo velká – viz tabulka č. 1 (zákon  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

Tabulka č. 1 – Kategorizace účetních jednotek 

Kategorie Hodnota aktiv Čistý obrat 

Průměrný počet 

zaměstnanců 

Mikro účetní jednotka 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10 

Malá účetní jednotka 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50 

Střední účetní jednotka 500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250 

Velká účetní jednotka 500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017, dle Zákona o účetnictví § 1b 

Účetní jednotku můţeme zařadit do kategorie mikro v případě, ţe k rozvahovému dni 

nepřesáhne hraniční hodnoty alespoň dvou ze tří kategorií, stejně tomu tak je u malé  

a střední účetní jednotky. Za velkou účetní jednotku se povaţuje taková účetní jednotka, 

která k rozvahovému dni přesáhne alespoň dvě hraniční hodnoty kritérií (zákon  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví)  
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Podle nařízení Evropské komise se berou v úvahu tato kritéria: 

 počet zaměstnanců, 

 roční obrat, 

 bilanční suma roční rozvahy. 

Obrázek č. 2 – Kritéria pro stanovení velikosti podniku 

 

Zdroj: Uţivatelská příručka k definici MSP, 2015 

Obrázek č. 2 zobrazuje prahové hodnoty, které nám určují, o kterou kategorii podniku 

se jedná.  

Mikropodnik je podnik, který zaměstnává do 10 zaměstnanců, a zároveň jeho roční 

obrat nebo bilanční suma rozvahy nedosahuje výše 2 milionů eur. Malý podnik 

zaměstnává do 50 zaměstnanců, roční obrat nebo bilanční suma nepřekročí 10 milionů 

eur. Poslední kategorií je střední podnik, který zaměstnává do 250 zaměstnanců a buď 

jeho roční obrat nepřevyšuje 50 milionů eur, nebo bilanční suma nepřevyšuje 43 

milionů eur.  

První kritérium – počet zaměstnanců. Osobami, které se započítávají do počtu 

zaměstnanců, jsou osoby zaměstnané na plný a zkrácený pracovní úvazek a sezónní 

pracovníci. Tím jsou myšleni zaměstnanci, osoby přidělené, které pro podnik pracují 

(zaměstnanci podle vnitrostátních právních předpisů), vlastníci podniku a společníci. 
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Naopak osobami, které nespadají do prvního kritéria, jsou učni, studenti a zaměstnanci, 

kteří pobírají rodičovský příspěvek.  

Druhé kritérium – roční obrat a bilanční suma. Ročním obratem se rozumí souhrn 

výnosů, který podnik vyprodukoval z prodeje svých výrobků, zboţí a poskytování 

svých sluţeb za rok v běţné činnosti podniku a sníţené o případné slevy. Do obratu  

se nezapočítává DPH 

Třetí kritérium – bilanční suma. Bilanční suma roční rozvahy se týká hlavních poloţek 

aktiv daného podniku (velikost aktiv) (Evropská komise, 2015).  
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1.3 Cíle podnikání 

Podnikatelské subjekty, ať uţ se jedná o jednotlivce, nebo o podniky, vznikají proto, 

aby vyráběly produkty a poskytovaly sluţby – to je jejich posláním. Důvodem jejich 

zaloţení jsou cíle. Cílem podnikaní je maximalizovat zisk (Synek a Kislingerová, 

2015). 

Maximalizace zisku 

Z výše uvedeného pojmu podnikání, resp. podnikatel, plyne, ţe podnikatelské subjekty 

podnikají právě za účelem dosaţení zisku. Zisk vyjadřuje veškeré snaţení a činnosti 

podniku a zisk připadá podnikateli – majiteli podniku.  

Pokud si zisk definujeme jako rozdíl mezi výnosy a náklady podniku, je nutné  

se zamyslet, zda takto definovaný zisk je moţné povaţovat za vhodné měřítko 

efektivnosti činnosti podniku. V následujících bodech ověříme vhodnost měřítka: 

 zisku můţe podnikatelský subjekt dosahovat i prodejem svého majetku  

či uspořit na nákladech na materiál nebo na výzkum a vývoj, 

 zisku je moţné dosáhnout důsledkem inflace – samozřejmě v krátkodobém 

hledisku, 

 účetní zisk můţe být ovlivněn metodami, které se v účetnictví vyuţívají (např. 

způsob odepisování DM, oceňování zásob, ocenění ekvivalencí CP). 

Z těchto bodů je znatelné, ţe maximalizace zisku je moţná v krátkodobém pohledu 

 a bez vlivu rizika a ţe zisk je silně ovlivněn účetními metodami. Proto se tento cíl 

v současné době nepovaţuje za primární a je brán jako cíl historický (Srpová, 2010). 

V 80. letech byly sestaveny nové modely pro vedení podniku a právě tyto modely mají 

za cíl maximalizaci hodnoty podniku.  

Maximalizace hodnoty podniku 

Existuje hned několik pojetí, jak je moţné definovat hodnotu podniku. V souvislosti 

s tímto cílem se za hodnotu podniku povaţuje současná hodnota očekávaných 

peněţních toků, kterých podnik dosáhne v budoucnosti. V tomto případě se za cash flow 

(peněţní toky) povaţuje zisk.   
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Hodnotu podniku lze vyjádřit pomocí následujícího vzorce: 
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(Z = očekávaný budoucí zisk v daném roce; i =diskontní míra) 

Zdroj: Podniková ekonomika, Synek a Kislingerová, 2015) 

Maximalizaci hodnoty podniku lze povaţovat za obecný cíl podnikání, protoţe lze 

vyuţít jak u velké společnosti, tak jednotlivce (Synek a Kislingerová, 2015). 

Dalšími cíly jsou tzv. alternativními cíle podnikání. Jedním z nich můţe být dosaţení 

určitého trţního podílu nebo růst podniku. Růst podniku lze v určitém smyslu brát jako 

nejkomplexnější cíl, protoţe podnik bude růst díky zajištění zisku, jistoty, samostatnosti 

a dlouhodobému udrţení se na trhu (přeţití podniku). To ale nejsou jediné způsoby, jak 

dosáhnout růstu podniku. Růst lze zajistit i pronikáním na nové trhy ať uţ se stávající,  

či novou produkcí (Jurečka a kol., 2013). 

Mulačová a kolektiv (2013) ve svých knihách uvádějí několik příkladů i nefinančních 

cílů, které mají obzvlášť u malých podnikatelů velkou váhu. Těmito cíli mohou být: 

 být sám sobě pánem, 

 udrţení rodinné tradice, 

 vytvoření nových pracovních míst, 

 mít stálé zaměstnání.  

Další cíle, které lze řadit mezi nefinanční, jsou technické a sociální cíle. Technické cíle, 

jak uţ název napovídá, se zaměřují na technickou stránku produktů – vývoj nových 

produktů, uvedení nových produktů na trh či technický pokrok ve výrobních procesech. 

A sociální cíle se zaměřují na okolí podniku – vytváření nových pracovních míst v dané 

oblasti, chránění ţivotního prostředí, řádné placení daní – a na své zaměstnance (Synek 

a Kislingerová, 2015).  
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2 Právní hlediska podnikání 

Základními právními předpisy, které upravují podnikání, jsou: 

 zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (zákon  

o obchodních korporacích), 

 zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

 daňové zákony. 

2.1 Právní formy podnikání 

Mezi základní právní formy podnikání patří podnikání fyzických osob a právnických 

osob. Obě tyto formy budou probrány v následujících dvou podkapitolách. Formu 

podnikání je moţné v pozdější době změnit, ale to sebou samozřejmě nese obtíţe a další 

náklady (Veber a Srpová, 2012). 

2.1.1 Fyzické osoby 

Podnikání fyzické osoby neboli ţivnostníka je v České republice nejčastější formou 

podnikání a zároveň také nejjednodušší. Podnikatelem jsou osoby, které podnikají  

na základě ţivnostenského či jiného oprávnění, jsou zapsány v obchodním rejstříku, 

nebo osoby, které provozují soukromou zemědělskou činnost (Kolářová, 2013). 

Pojem ţivnost je jiţ vysvětlen v první kapitole, ale je nutné tento pojem rozvést o druhy 

ţivností. Ţivnosti ohlašovací a koncesované, to jsou dvě základní skupiny.  

Ohlašovací ţivnosti se dále dělí na tři podskupiny – volné, řemeslné a vázané.  

U ţivností řemeslných a vázaných je podmínkou pro provozování ţivnosti odborná 

způsobilost. Naopak u ţivnosti volné není podmínka odborné způsobilosti stanovena, 

zde stačí splnit všeobecné podmínky, které jsou dány ţivnostenským zákonem.   

U koncesovaných ţivností je také podmínka odborné způsobilosti (zákon č. 455/1991 

Sb., ţivnostenský zákon). 

Do koncesovaných ţivností patří obory, u kterých je moţnost rizika ohroţení  

na majetku, ţivotě či zdraví, např. výroba tepelné energie, znehodnocování a ničení 
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bezpečnostního materiálu či vykonávání pyrotechnického průzkumu 

(Businessleadres.cz, 2017). 

Co lze u podnikání fyzické osoby označit za výhody a nevýhody? Mezi výhody patří 

například nízké správní náklady při zaloţení, moţnost se volně rozhodovat, moţnost 

výběru mezi daňovou evidencí a účetnictvím, ţádný počáteční kapitál, zisk se zdaňuje 

daní z příjmů fyzických osob, tudíţ je moţné uplatnit odčitatelné a nezdanitelné 

poloţky. Naopak nevýhodami u podnikání FO mohou být vysoká rizikovost, která plyne 

z neomezeného ručení majetkem, vysoké nároky na odbornou způsobilost, nutnost 

vedení veškeré administrativy spojené s podnikáním nebo odvody ze zisku na sociální 

pojištění (Veber a Srpová, 2012). 

2.1.2 Právnické osoby 

Právnické osoby vznikají zápisem do veřejného rejstříku a jsou definovány dle zákona  

o obchodních korporacích. Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti  

a druţstva. Zákon o obchodních korporacích definuje jednotlivé korporace následovně:  

 společnost s ručením omezeným, akciová společnost (kapitálové společnosti), 

 veřejná obchodní společnost, komanditní společnost (osobní společnosti), 

 evropské hospodářské zájmové sdruţení a evropská společnost (evropské formy 

obchodních společností), 

 druţstva (druţstvo a evropská druţstevní společnost) (zákon č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích).  
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Obrázek č. 3 – Rozdělení obchodních korporací 

 

Zdroj: Podnikové finance v teorii a praxi, Hrdý a Krechovská, 2016 

Na obrázku č. 3 je zobrazeno přehledné rozdělení obchodních korporací. 

Společnost s ručením omezeným 

Kapitálová společnost můţe být zaloţena jiţ jednou osobou. Dokumentem, kterým 

společnost vzniká, je společenská smlouva. Základní kapitál je souhrn všech vkladů 

společníků, ať uţ peněţních, či nepeněţních (movité a nemovité věci, pohledávky), 

který se zapisuje do obchodního rejstříku. ZK je v současné době ve výši 1 Kč  

(v minulosti 200 000 Kč). Případné nepeněţité vklady ocení znalec, který je vybrán  

ze seznamu znalců.  

Společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, ve které mají společníci právo  

se podílet na řízení společnosti. Jeden jednatel či jednatelé jsou statutárním orgánem 

společnosti, který jmenuje valná hromada. Zabezpečují správné vedení účetnictví. 

Společnost můţe zřídit kontrolní orgán – dozorčí rada. Ta kontroluje konání jednatelů, 

má moţnost nahlíţet do účetních knih a kontrolovat je a jednou ročně předkládá sdělení 

valné hromadě o svém působení. 

Podíly na zisku, které stanoví valná hromada, se rozdělují mezi společníky podle 

poměru vkladů (pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak) (zákon  

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). 
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Zisk společnosti podléhá dani z příjmů právnických osob a podíly na zisku vyplacené 

společníkům se zdaňují 15% sráţkovou daní (Červený, 2014). 

Výhody u společnosti s ručením omezeným jsou: společníci ručí omezeně – jen do výše 

svých nesplacených vkladů, vklad společníků můţe být i nefinanční a nízká výše 

základního kapitálu. Nevýhodu představuje zdanění zisku. Zisk společnosti podléhá 

dani ve výši 19 % a podíly společníků jsou dále zdaněny sráţkovou daní, která 

představuje 15 % (Veber a Srpová, 2012). 

Akciová společnost 

Společnost můţe být zaloţena buď jednou právnickou osobou, anebo jednou fyzickou 

osobou. Zaloţení společnosti je podmíněno přijetím stanov. Základní kapitál je tvořen 

určitým počtem akcií o dané jmenovité hodnotě. Výše ZK musí být alespoň 2 000 000 

Kč či 80 000 eur v případě, ţe společnost vede své účetnictví v eurech. Akcie je cenný 

papír, díky kterému má akcionář právo podílet se na vedení společnosti, na jejím zisku  

i na likvidním zůstatku společnosti. 

Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky 

dané společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je zde také valná hromada, která je 

tvořena akcionáři. Ti mají právo účastnit se vedení společnosti. Valná hromada jmenuje 

i odvolává členy představenstva, kteří jsou statutárním orgánem společnosti, a členy 

dozorčí rady. Představenstvo musí mít minimálně 3 členy. Statutární orgán, stejně jako 

u s. r. o., dohlíţí na obchodní chod společnosti a řádně vede účetnictví. Dozorčí rada 

zde vystupuje jako kontrolní orgán, který dohlíţí na chod společnosti a kontroluje 

činnost představenstva (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). 

Zisk společnosti je stejně jako u s. r. o. zdaněn daní z příjmů právnických osob  

a dividendy ze zisku podléhají sráţkové dani 15 % (Červený, 2014). 

Navzdory tomu, ţe akciové společnosti jsou jednou z nejstarších právních forem 

podnikání, se s touto formou příliš často nesetkáme u malých a středních podniků. 

Důvodem je, ţe zaloţení a řízení společnosti je administrativně náročné a právní úprava 

velmi komplikovaná, coţ znamená, ţe administrativní náročnost je povaţována  

za nevýhodu u akciové společnosti. Další nevýhodou je vysoký základní kapitál. 

Naopak za výhodu lze označit skutečnost, ţe akcionáři neručí za závazky společnosti 

(Veber a Srpová, 2012).  
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Veřejná obchodní společnost 

Jedná se o obchodní společnost, kterou zakládají alespoň dva podnikatelé, kteří 

podnikají pod společným jménem. Právní vztahy mezi společníky jsou upraveny 

prostřednictvím společenské smlouvy. Společnost nemá povinnost vytvářet základní 

kapitál, tudíţ nejsou povinné ani vklady společníků, pokud není uvedeno  

ve společenské smlouvě jinak. Pokud se společníci ve společenské smlouvě dohodnou 

na vkladové povinnosti, společníci jsou povinni svůj vklad splnit ve stanoveném 

termínu.   Za své závazky ručí společnost celým svým majetkem. Statutárním orgánem 

jsou všichni společníci, kteří mají právo nahlíţet do veškerých dokumentů společnosti  

a kontrolovat je (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). 

Zisk (ztráta) společnosti se dělí rovným dílem mezi společníky. Z toho vyplývá, ţe zisk 

společnosti nepodléhá dani z příjmu právnických osob (společnost vykazuje nulový 

výsledek hospodaření). Daň v případě daňové povinnosti odvedou společníci (Veber  

a Srpová, 2012). 

Jednou z velkých výhod je, ţe společnost nemusí vytvářet základní kapitál. Další 

neméně významnou výhodou je, ţe zisk společnosti se nezdaňuje daní z příjmů PO,  

ale daní z příjmu FO a je to z toho důvodu, ţe se zisk dělí mezi společníky. Mezi 

nevýhody patří riziko, které vzniká společníkům z důvodu neomezeného ručení svým 

majetkem nebo stanovený počet podnikatelů při zaloţení společnosti (Veber a Srpová, 

2012). 

Komanditní společnost 

Společnost zakládají dva a více společníků – komanditisté a komplementáři. 

Komanditisté vkládají do společnosti základní kapitál, tím pádem ručí za závazky 

společnosti pouze do výše svého vkladu. Oproti tomu komplementáři nevkládají 

základní kapitál, a tudíţ ručí neomezeně celým svým majetkem. Všichni komplementáři 

tvoří statutární orgán společnosti. Zisk a případná ztráta společnosti se dělí na polovinu 

mezi společnost a komplementáře (pokud společenská smlouva neurčí jinak). Část zisku 

či ztráty, která připadá společnosti, se zdaní a rozdělí mezi komanditisty podle výše 

jejich vkladů a druhá část zisku či ztráty si komplementáři dělí rovným dílem (zákon 

 č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).  
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Družstvo 

Druţstvo můţe být bráno jako skupina lidí, která byla zaloţena za účelem podpory 

svých členů či se záměrem podnikat. Druţstvo musí mít minimálně tři členy a zakládá 

se společenskou smlouvou, kterou se rozumí také stanovy druţstva. Členové  

do druţstva vkládají tzv. členské vklady, které pak tvoří základní jmění druţstva. 

Nejvyšším orgánem je členská schůze, statutárním orgánem je představenstvo  

a kontrolním orgánem je kontrolní komise. Funkční období je maximálně 5 let.  

Působnost členské schůze je velice rozsáhlá. Pro představu uvedu několik činností, které 

členská schůze provádí. Volí a odvolává členy statutárního orgánu, stanovuje výše 

odměny představenstva a kontrolní komise, dále ratifikuje účetní závěrku ať uţ řádnou, 

mimořádnou či mezitímní. Rozhoduje o tom, jak se rozdělí zisk či ztráta druţstva.  

Představenstvo je standardně tvořeno třemi členy, dohlíţí na obchodní stránku druţstva, 

zabezpečuje správné vedení účetnictví, podává účetní závěrku společně s návrhem  

na rozdělení zisku či ztráty ke schválení nejvyššímu orgánu druţstva.  

Kontrolní komise je, stejně jako představenstvo, tvořena třemi členy. Kontrolní komise 

dohlíţí na činnost představenstva a kontroluje druţstvo jako celek. Dále přikládá 

písemný názor jak ke kaţdé účetní závěrce, tak k návrhu na rozdělení zisku nebo ztráty 

(zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). 

Evropská společnost a evropské hospodářské sdružení 

Evropská společnost se zakládá podle směrnic EU, je to forma podnikání, která podléhá 

právním normám ES. Tyto společnosti vznikají od r. 2006. Evropské hospodářské 

sdruţení je zaloţeno na základě smlouvy o sdruţení. Právní vztahy tohoto sdruţení jsou 

stanoveny Evropskou radou (Synek a Kislingerová, 2015). 

2.2 Založení živnosti (Získání živnostenského oprávnění) 

Pro udělení ţivnostenského oprávnění pro fyzické osoby je nutné splnit všeobecné  

a zvláštní podmínky. Všeobecné podmínky jsou způsobilost právně jednat  

a bezúhonnost. Mezi zvláštní podmínky patří odborná či jiná způsobilost, tu je nutné 

prokázat u ţivností řemeslných, vázaných a koncesovaných.  Ţivnostenské oprávnění 

neboli oprávnění provozovat danou ţivnost vzniká u ohlašovacích ţivností dnem podání 

písemného ohlášení ţivnostenskému úřadu. Koncesované ţivnosti se od ohlašovacích 
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ţivností zásadně liší tím, ţe je není nutné ohlašovat na ţivnostenském úřadě. 

Koncesovanou ţivnost lze vykonávat prostřednictvím udělené koncese – státní povolení 

k vykonávání ţivnosti (zákon č. 455/1991 Sb., ţivnostenský zákon). 

2.3 Založení a vznik právnické osoby 

Založení právnické osoby 

Právnické osoby lze zaloţit „zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím 

orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanový jiný právní předpis,“ 

(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 122). 

Zakladatelským právním jednáním je míněno společenská smlouva, zakladatelská 

listina či stanovy. Společenskou smlouvou se zakládá např. společnost s ručením 

omezeným. V případě, ţe společnost je zaloţená pouze jedním zakladatelem, je pak 

zakladatelským právním jednáním zakladatelská listina (zákon č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích). 

Zakladatelské právní jednání musí mít písemnou formu a obsahovat minimálně tyto 

náleţitosti, které jsou stanoveny zákonem: obchodní firma a její sídlo, předmět 

podnikání a statutární orgán (kdo ho bude tvořit a jak bude vytvořen) (zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník § 123). 

Dalšími údaji, které se uvádějí v zakladatelském právním jednání, mohou být například 

výše základního kapitálu a výše vkladů společníků, údaje o statutárním orgánu  

a způsobu, jakým jedná jménem společnosti, správce vkladu (epravo.cz, 2016). 

Vznik právnické osoby 

Právnická osoba (obchodní korporace a druţstva) vzniká zápisem do obchodního 

rejstříku. Tento zápis moţné provést dvěma způsoby: 

 formulářem na podání návrhu na zápis PO do obchodního rejstříku, 

 přímým zápisem do obchodního rejstříku.  

K návrhu na zápis či přímému zápisu musí být doloţeny listiny obsahující náleţitosti, 

které mají být do rejstříku uvedeny. Těmito listinami jsou zákládající právní jednání, 

potvrzení správce vkladu, doklad banky o splacení ZK, výpisy z Rejstříku trestů 

kaţdého člena statutárního orgánu, výpis z katastru nemovitostí a případná nájemní 
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smlouva společně se souhlasem majitele nemovitosti, coţ dokládá moţnost vyuţívat 

prostory jako sídlo společnosti, apod. (epravo.cz, 2016).  
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3 Podpora malého a středního podnikání 

Ve společnosti se vyskytuje velké mnoţství podnikatelů, jejichţ podniky dosahují  

aţ milionových hodnot. Ale o čem se méně mluví a co se méně uvádí, jsou statistiky, 

které ukazují, kolik právnických a fyzických osob končí své podnikání neúspěšně 

(Veber a Srpová, 2012). V následující tabulce je uvedeno, kolik podnikatelů postihl 

bankrot od roku 2016 aţ do dubna letošního roku. 

Tabulka č. 2 – Počet firemních bankrotů 

 Právnické osoby 
Fyzické osoby – 

podnikatelé 
Celkem 

Leden 2016 58 630 688 

Únor 2016 80 650 730 

Březen 2016 74 564 638 

Duben 2016 80 690 770 

Květen 2016 70 654 724 

Červen 2016 118 612 730 

Červenec 2016 62 469 531 

Srpen 2016 59 590 649 

Září 2016 77 532 609 

Říjen 2016 71 576 647 

Listopad 2016 98 523 621 

Prosinec 2016 57 532 589 

Leden 2017 84 594 678 

Únor 2017 82 513 595 

Březen 2017 68 700 768 

Duben 2017 69 500 569 

Květen 2017 53 514 567 

Červen 2017 58 458 717 

Zdroj: CRIF, počet firemních bankrotů v ČR 2016 – červen 2017, 2017  
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Při pohledu na tyto hodnoty vyplývá, ţe rozhodně není na škodu, aby se jak začínající, 

tak znalí podnikatelé zajímali o moţné podpory (ze státních prostředků či z prostředků 

EU) (Veber a Srpová, 2012). 

Podpory podnikání MSP lze rozdělit podle různých hledisek, například podle formy 

podpory, nebo odkud podpora plyne. Obrázek č. 4 ukazuje jednu z moţností,  

jak podpory podnikání členit.  

Obrázek č. 4 – Členění podpor podnikání 

 

Zdroj: Podniková ekonomika, Vochozka a kol., 2012 

Nyní by bylo správné si pojmy přímá a nepřímá forma vysvětlit. Někdy se uvádí přímá 

finanční a nepřímá finanční forma podpory. A právě takto popisuje tyto formy autor 

odborné literatury Vojík (2009). Pod přímou finanční podporu spadají záruky od bank, 

výhodnější bankovní úvěry, příspěvky od úřadů práce. A nepřímou finanční podporou je 

poskytování poradenských sluţeb. 

Další moţnost, jak formy podpor rozdělovat, je uvedena níţe. A v tomto duchu 

rozdělení podpor se nese i zbytek této práce.   
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Formu podpory lze obecně rozdělit na dvě skupiny: 

 finanční podpora, 

 nefinanční podpora.  

Dále se podpory dělí podle subjektů, ze kterých jsou podpory pro podnikatele 

poskytovány: 

 vládní instituce (veřejné prostředky), 

 komerční subjekty (banky, business angels), 

 nestátní organizace, 

 privátní subjekty (podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky) (Veber  

a Srpová, 2012). 

3.1 Podpory pro začínající podnikatele v ČR 

3.1.1 Finanční podpory 

3.1.1.1 Podpory z veřejných prostředků 

Zde jsou popsány podpory plynoucí z Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu práce. 

Tabulka č. 3 – Stručný přehled finančních podpor z veřejných prostředků v ČR 

Druh podpory Stručný popis 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

 Program Inostart 

Program umoţňující začínajícím 

podnikatelům získat úvěr díky zárukám, 

které poskytuje Českomoravská záruční 

a rozvojová banka (ČMZR) 

Úřad práce  

 Příspěvek na společensky 

účelná pracovní místa 

 příspěvek pro uchazeče o 

zaměstnání 

 uchazeč vytvoří nové pracovní 

místo - OSVČ 

 nutnost splnění určitých podmínek 

 Překlenovací příspěvek 

 příspěvek pro OSVČ pobírající 

příspěvek na SÚPM 

 příspěvek slouţící k zaplacení 

nákladů 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017  
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Program Inostart 

Tento program napomáhá prostřednictvím záruk začínajícím podnikatelům získat úvěr, 

díky kterému budou moci zrealizovat své inovativní projekty. Dále také umoţňuje 

výhodné odborné poradenství zajišťované Českou spořitelnou.  Správcem tohoto 

projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které spolupracuje s Českomoravskou 

záruční a rozvojovou bankou. Tato banka je poskytovatelem záruk pouze k úvěru  

od České spořitelny (MPO.cz, 2012). 

Ještě předtím neţ budou uvedeny podmínky a formy podpory, je nutné vysvětlit pojem 

Inovativní projekt. To je takový projekt, který se zaměřuje na vytváření nových  

či zdokonalení jiţ stávajících výrobních technologií, produktů a sluţeb. Příjemcem 

podpory musí být malý či střední podnikatel, který nezačal svoji podnikatelskou činnost 

dříve neţ tři roky před podáním ţádosti o úvěr a který má oprávnění podnikat na území 

České republiky. Inovativní projekt musí spadat do seznamu podporovaných 

ekonomických činností CZ-NACE. Příkladem podporované ekonomické činnosti můţe 

být Výstava budov - sekce Stavebnictví (ČMZRB, 2017). 

Tento druh podpory můţe být poskytován: 

a) formou úvěru a poradenství od České spořitelny, 

b)  zárukou od ČMZRB. 

 

a) Úvěr a poradenství 

Maximální délka úvěru (doba splatnosti) činí 5 let od první splátky jistiny úvěru. Výše 

úvěru závisí na rozmezí, od kolika do kolika korun českých mohou být úvěry 

zaručovány. V tomto případě se jedná o úvěry od 0,5 mil. do 15 mil korun českých. 

Úvěr lze vyuţít jen k financování způsobilých výdajů, kterými jsou: 

 opatření dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a přitom náklady  

na pořízení DNH nesmí překročit 40 % očekávaných způsobilých výdajů daného 

inovativního projektu, 

 opatření zásob, 

 opatření drobného nehmotného majetku v případě, ţe je podnikatelem vykázán 

jako náklad či výdaj, 

 DPH je součástí daného způsobilého výdaje. 
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Ţadatelé mohou vyuţívat zvýhodněných poradenských sluţeb, které se dělí do dvou 

kategorií - předprojektové poradenství a poradenství spojené s realizací projektu.  

V případě předprojektového poradenství se poskytuje dotace ve výši 27 830 Kč. Tato 

dotace slouţí k zaplacení nákladů, které jsou spojené s tímto druhem poradenství.  

A výše dotace na úhradu nákladů u poradenství spojeného s realizací projektu činí 10 % 

z úvěru, avšak maximálně 150 000 Kč. Tyto druhy poradenství jsou ţadatelům 

poskytovány podle jejich potřeb (ČMZRB, 2017). 

b) Záruka na úvěr 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, záruky se vztahují pouze na úvěry od České spořitelny, a. s. 

Záruka je poskytována aţ do 60 % jistiny úroku a výše úvěru, za kterou se můţe 

ČMZRB zaručit, činí od 0,5 mil aţ 15 mil. Kč. Doba ručení je maximálně 5 let 

(ČMZRB, 2017). 

Příspěvky z úřadu práce 

a) Příspěvek na společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelná místa jsou taková pracovní místa, která zřídí buď to zaměstnavatel, 

nebo sám uchazeč o zaměstnání. Zaměstnavatel na tato pracovní místa umisťuje 

uchazeče evidované na úřadu práce, kterým není moţné najít pracovní místo jiným 

způsobem. Uchazeč o zaměstnání, který se stane osobou samostatně výdělečně činnou, 

vytvoří tudíţ nové pracovní místo. Pro oba tyto případy úřady práce poskytují peněţní 

příspěvky. Výše příspěvku je stanovena podle toho, zda podíl nezaměstnanosti 

v konkrétním okrese dosahuje či nedosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti 

v České republice. V případě, ţe nedosahuje, můţe příspěvek činit  

aţ čtyřnásobek průměrné mzdy v NH za první aţ třetí čtvrtletí roku přecházejícího.  

A pokud podíl nezaměstnanosti dosahuje průměrného podílu, nebo je i vyšší, můţe výše 

příspěvku být maximálně šestinásobek průměrné mzdy v NH. (zákon č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti). 

Dále ţadatele svazuje povinnost vykonávat samostatně výdělečnou činnost po určitou 

dobu, a to jeden rok (Integrovaný portál MPSV, 2017). V případě, ţe by ţadatel porušil 

podmínku délky vykonávání činnosti, je povinen poměrnou část příspěvku vrátit úřadu 

práce.  Příspěvek nemusí OSVČ vracet v případě, ţe skončila se samostatně výdělečnou 

činností ze zdravotních důvodů (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 
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Co musí ţadatel ještě dalšího splnit, aby mohl získat tento příspěvek? Ţadatel musí 

podat ţádost o příspěvek a předloţit propracovaný podnikatelský plán, jehoţ kvalitu 

posoudí úřad práce. (FinExpert.cz, 2016). 

b) Překlenovací příspěvek 

Překlenovací příspěvek můţe být poskytnut od úřadu práce osobě samostatně výdělečně 

činné, která jiţ není evidována na ÚP a byl jí přidělen příspěvek na zřízení společensky 

účelného pracovního místa. 

Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které podnikateli vznikly z provozní činnosti,  

je vyplácen jednorázově a lze jej udělit nejdéle na dobu pěti měsíců. O příspěvek můţe 

ţadatel zaţádat nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byla uzavřena 

dohoda o zřízení společensky účelného pracovního místa.  

V ţádosti o tento příspěvek musí být uvedeno, odkdy a na kolik měsíců má být 

příspěvek ţadateli poskytnut. Dále je nutné k ţádosti dodat analýzu očekávaných 

provozních nákladů.  

Provozními náklady, na které se vztahuje překlenovací příspěvek, jsou: 

 náklady na nájem (nejedná se o nájemné za bytovou jednotku), 

 náklady na přepravu materiálu, výrobků, 

 náklady na opravy a udrţování provozovny, 

 DPH, je-li součástí provozních nákladů, povaţuje se téţ za provozní náklad  

(za předpokladu, ţe OSVČ není plátcem DPH). 

Výše měsíčního příspěvku je dána jako 0,25 násobek průměrné mzdy v NH za první  

aţ třetí kvartál kalendářního roku předcházejícího kalendářního roku, ve kterém úřad 

práce uzavřel s ţadatelem dohodu o poskytnutí překlenovacího příspěvku (zákon  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).   
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3.1.1.2 Podpory od komerčních subjektů 

Za komerční subjekty se v této podkapitole berou v úvahu bankovní subjekty – Česká 

spořitelna, Komerční banka a Raiffeisen bank. 

Tabulka č. 4 – Stručný přehled finančních podpor od komerčních subjektů v ČR 

Druh podpory  Stručný popis 

Česká spořitelna   

 Start - up úvěr 

 firemní úvěr s maximální výší 

650 000 Kč  

 úrokovou sazbou 9 % 

Komerční banka   

 Profi úvěr start 

 úvěr s maximální výší 1 milion 

Kč  

 úroková sazba 9,9 % 

 Program "Nastartujte se" 

 účast pro podnikatele s jejich 

podnikatelskými projekty 

 nutnost splnění určitých podmínek 

 tři výherci 

 finanční obnos pro výherce 

Raiffeisen bank   

 Neúčelový úvěr 

 výše od 30 000 aţ do 3 milionů 

 doba splatnosti je od 1 roku do 5 

let 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Bankovní úvěry 

Start-up úvěr 

Firemní úvěr s názvem Start-up vznikl díky spolupráci s Evropským investičním 

fondem. Finanční prostředky podnikatelům poskytuje Česká spořitelna. Maximální výše 

neúčelového úvěru činí 600 000 Kč s úrokovou sazbou 9 % p. a. Splátky lze rozloţit  

aţ na šest let. Tento úvěr mohou začínající podnikatelé vyuţít aţ do tří let od zaloţení 

(Česká spořitelna, 2018). 

Profi úvěr start 

Dalším úvěrem je Profi úvěr start, který nabízí začínajícím podnikatelům Komerční 

banka. Maximální výši představuje 1 milion Kč s dobou splatnosti pět let a úrokovou 

sazbou 9,9 % p. a. (KB, 2018).  
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Neúčelový úvěr 

Neúčelový úvěr od Raiffeisen bank je poskytován podnikatelům, kteří začínají 

podnikat. Výše úvěru se pohybuje jiţ od 30 000 do 3 milionů Kč, doba splatnosti  

se pohybuje v rozmezí od 1 roku do 5 let (Raiffeisen Bank, 2018). 

Program „Nastartujte se“ 

Jedná se o garanční program, jehoţ organizátorem je Komerční banka, a jako ručitel zde 

vystupuje Asociace malých a středních podniků a ţivnostníků ČR (AMSP). V roce 2017 

proběhl jiţ 5. ročník tohoto programu, který má za cíl podpořit začínající podnikatele, 

resp. jejich podnikatelské projekty. Do „Nastartujte se“ se mohou se svým 

podnikatelským projektem podnikatelé (FO a PO), jejichţ podnikatelská činnost není 

provozována déle neţ dva roky, a zároveň je prováděna na území České republiky. 

Další podmínkami účasti jsou následující: podnikatelé musí mít podnikatelský účet  

od KB, nesmí mít nedoplatky na pojistném a pokutách na veřejné zdravotní pojištění,  

na sociální zabezpečení ani na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo daňové 

nedoplatky.   

Podnikatelské projekty, které splňují veškeré podmínky, jsou předloţeny odborné 

porotě, která se skládá z pěti aţ sedmi členů. Porota je tvořena organizátorem, ručitelem 

a partnery programu. Při rozhodování o nejlepším projektu, resp. třech nejlepších,  

se posuzují zejména tyto náleţitosti: zda je projekt originální, inovativní, uskutečnitelný 

a dále, jakou má projekt celkovou úroveň. Porota vybere tři projekty, kterým přísluší 

finanční odměna. Finanční odměnu poskytuje Komerční banka  

na podporu podnikatelského cíle, a to ve výši 300 000 Kč, 100 000 Kč a 50 000 Kč 

podle umístění projektu.  

Další moţností, jak začínající podnikatelé mohou získat finanční prostředky v tomto 

programu, je účast v kategorii Cena veřejnosti. Do této kategorie se automaticky řadí 

kaţdý projekt, který splnil veškeré podmínky. Výše finanční odměny je 50 000 Kč, 

která je opět poskytnuta Komerční bankou. Cenu veřejnosti získá projekt, který  

se veřejnosti líbí nejvíce, neboli získá nejvyšší počet hlasů (Nastartujtese.cz, 2017a). 

V tomto programu je poskytována nejen finanční podpora, ale také nefinanční, které je 

věnována podkapitola 3.1.2.2 Podpory z nevládních organizací.   
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3.1.2 Nefinanční podpory 

3.1.2.1 Podpory z veřejných prostředků 

Nefinanční podpory mohou mít podobu poradenství či pronájmu administrativních 

prostor. V této části práce se autorka zaměřila na podpory z veřejných prostředků. 

Tabulka č. 5 – Stručný přehled nefinančních podpor z veřejných prostředků v ČR 

Druh podpory Stručný popis 

CzechInvest    

 CzechStarter 

 poradenské sluţby na 7 měsíců 

 sluţby mentoringu na 7 měsíců  

 podmínka: inovativní a existující 

produkt nebo sluţba 

Operační program Podnikání a 

inovace pro konkurence schopnost 

(Enovation)    

 Poradenství 1 

 zvýhodněné poradenské sluţby 

v oblasti stavebnictví, výroby, 

obchodu a sluţeb 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 

Program CzechStarter 

CzechInvest – agentura pro podporu podnikání a investic – ve spolupráci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu vytvořili program CzechStarter.  

Program na podporu start-upů (CzechStarter) je poskytován pro začínající podniky  

se statutem právnické osoby a s maximálně 50 zaměstnanci. Podmínkou je, ţe podnik 

musí mít inovativní a jiţ existující výrobek či sluţbu. Podnikům budou po dobu 7 

měsíců poskytnuty poradenské sluţby a sluţby mentoringu (CzechInvest, 2017). 

Poradenství 1  

Poradenství 1 je programem, který spadá do Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost.  Smyslem tohoto programu je nabídnout začínajícím 

podnikům základní poradenství, které je poskytováno prostřednictvím podnikatelských 

inkubátorů, vědeckých parků či inovačních center – externími poradci.  

Příjemcem podpory ve formě poradenství mohou být začínající firmy, jejichţ 

podnikatelská činnost není provozována déle neţ 5 let.  Oblastmi podnikání, na které se 

podpora vztahuje, jsou stavebnictví, výroba, obchod a sluţby. Podpora je dána formou 
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zvýhodněných poradenských sluţeb maximálně do výše 500 000 Kč. Intenzita 

poradenských sluţeb nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Podpoře nepodléhá 

poradenství, které je poskytováno pravidelně a pojí se s náklady na sluţby podniku, 

příkladem jsou běţné sluţby daňového poradce (OPPIK.cz, 2018). 

3.1.2.2 Podpory z nevládních organizací 

Nyní budou popsány podpory z nevládních organizací, konkrétně program s názvem 

„Nastartujte se“. 

Tabulka č. 6 – Stručný přehled nefinančních podpor z nevládních organizací ČR 

Druh podpory Stručný popis 

Asociace pro malé a střední podniky 

a živnostníky ČR   

 Program „Nastartujte se“ 
 bezplatné členství pro tři výherce 

po dobu 1 roku 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018  

Program „Nastartujte se“ 

Asociace malých a středních podniků a ţivnostníků ČR spojuje, jak je z názvu patrné, 

malé a střední podniky, ţivnostníky a uplatňuje jejich zájmy. AMSP spolupracuje jak 

s jednotlivými ministerstvy, tak s vládou (AMSP ČR, 2018). 

V programu „Nastartujte se“ vystupuje Asociace jako ručitel a zároveň partner, který 

třem vítězným projektům poskytuje nefinanční podporu ve formě členství v AMSP  

na jeden rok. (Nastartujtese.cz, 2017b). 

3.1.2.3 Podpory od privátních subjektů 

Tato část se zabývá podporami, které plynou z inovačních center, resp. 

z podnikatelských inkubátorů.   

Podnikatelské inkubátory jsou zařízení (haly, kancelářské prostory), která mají 

začínajícím podnikatelům usnadnit rozjezd jejich podnikání. Sluţbami, které inkubátory 

poskytují, jsou především zvýhodněné pronajímání kancelářských a výrobních prostor 

s doplňkovými sluţbami. Podnikatelské inkubátory mohou být součástí 

vědeckotechnických parků anebo působit jako samostatný subjekt (Czechinvest, 2018).  
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Tabulka č. 7 – Stručný přehled nefinančních podpor od privátních subjektů v ČR 

Druh podpory Stručný popis 

BIC Plzeň 

 pronájem vybavených 

kancelářských  

 pronájem poloprovozních prostor 

BIC Ostrava 
 pronájem kancelářských  

 pronájem výrobních prostor 

Technologické inovační centrum Zlín 

 pronájem kancelářských prostor 

s doplňkovými sluţbami (úklid, 

ostraha, recepční sluţby) 

 pronájem přednáškových  

a školících místností 

Vědeckotechnický park Univerzity 

Palackého Olomouc 

 pronájem kancelářských prostor 

s doplňkovými sluţbami 

 pronájem školících místností 

Jihočeský vědeckotechnický park 

 pronájem kanceláří, 

 pronájem vybavených laboratoří 

a specializovaných skladů 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Podnikatelské inkubátory 

Podnikatelských inkubátorů je v České republice několik desítek, proto je tato část 

práce věnována jen několika z nich.  

První skupinkou jsou Podnikatelská a inovační centra, známé pod zkratkou BIC 

(Business Innovation Centre). Tyto BIC se v České republice nacházejí v Brně, Ostravě 

a v Plzni. Dalšími inkubátory, které budou níţe přiblíţeny, jsou: Technologické 

inovační centrum ve Zlíně, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci  

a Jihočeský vědeckotechnický park.  

Business Innovation Centre 

V Plzni mohou začínající podnikatelé vyuţít pronájmu kancelářských i poloprovozních 

prostorů. Kancelářské prostory jsou vybaveny nábytkem, kopírkami a tiskárnami. 

K dispozici jsou také menší konferenční místnosti, velké konferenční sály a provozní 

prostory (BIC, 2018). 

Stejně tomu tak je i v BIC v Ostravě, kde začínajícím podnikatelům jsou k dispozici 

budovy s kancelářskými a výrobními prostory o celkové ploše 23 000 m² (BIC Ostrava, 

2018). 
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Technologické Inovační Centrum, s. r. o., Zlín 

Zlínské centrum poskytuje začínajícím podnikatelům výhodné pronájmy kancelářských 

prostor společně se sluţbami, které s nájmem souvisejí. Těmito sluţbami jsou: úklidové 

sluţby, sluţby prostřednictvím recepce (příjem pošty), ostraha prostor, kopírování, tisk 

či skenování dokumentů. Kromě kancelářských prostor jsou k dispozici i krátkodobé 

pronájmy místností na jednání a zasedání či školení, k tomu je moţné si pronajmout  

i další potřebnou techniku, jako jsou projektory s plátny či mikrofony. Dále 

Technologické Inovační Centrum nabízí poradenství ohledně podnikatelského plánu, 

v oblastech managementu.  

Vstup do tohoto podnikatelského inkubátoru je umoţněn začínajícím podnikatelům 

s projektem, který je inovativní a realizovatelný. V případě, ţe projekt splňuje tyto dvě 

vlastnosti, má moţnost podstoupit vstupní proces. V tomto procesu je hodnotitelské 

komisi předloţen podnikatelský plán společně se ţádostí o vstup do inkubátoru  

a následná prezentace podnikatelského záměru. Na základě rozhodnutí komise bude 

začínající podnikatel umístěn do inkubátoru, či nikoli (Technologické Inovační 

Centrum, 2018). 

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Olomouc 

Zde jsou začínajícím, a nejen začínajícím podnikatelům  dispozici tři budovy s celkovou 

plochou přes 5600 m². V těchto budovách se nacházejí kanceláře s klimatizací, 

laboratoře a prostory pro výrobu. Stejně jako ve Zlíně i zde jsou poskytovány doplňující 

sluţby, jako je úklid prostorů, bezplatné parkování, moţnosti tisku, občerstvení, 

pronájem školicích místností či zasedacích místností. Kaţdá budova má své označení – 

Blok A, B nebo C. V bloku A se nachází 8 místností, které je moţné vyuţít jako 

laboratoř nebo výrobní prostor. Kaţdá tato místnost má přibliţně 120 m². Dále jsou zde 

tři větší místnosti s výměrou 282 m², které mohou slouţit jako výrobní anebo 

laboratorní prostor. Blok A na rozdíl od bloků B a C neslouţí jako podnikatelský 

inkubátor, prostory v tomto bloku jsou k dispozici pracovištím Univerzity Palackého. 

Blok B nabízí 19 kanceláří (36 m²) a 2 poloprovozy (178 m²), zasedací místnosti  

i školicí prostory.  Je zde moţnost tzv. virtuální kanceláře, coţ znamená, ţe podnikatelé 

(firmy) si zde mohou zřídit oficiální sídlo i přesto, ţe svou podnikatelskou činnost 

provozují jinde. A nakonec blok C, zde je k dispozici největší počet kanceláří  
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a laboratoří, přesněji 26 kanceláří s výměrou 18 – 25 m² a 22 laboratoří s výměrou 25 

m². K tomu všemu je zde i hala o velikosti 162 m², která slouţí pro drobnou výrobu.  

A v neposlední řadě se zde nachází zasedací či školicí místnost aţ s kapacitou čtyřiceti 

osob, jejichţ součástí je technické vybavení (Vědeckotechnický park UP, 2018). 

Jihočeský vědeckotechnický park 

Tento vědeckotechnický park, který slouţí jako podnikatelský inkubátor, se nachází 

přímo v kampusu Jihočeské univerzity. Kancelářské a laboratorní prostory mohou 

vyuţít firmy, jejichţ podniková historie není delší neţ 3 roky. Prostředí a prostory jsou 

vhodné pro: 

  začínající firmy, které mají inovativní potenciál, 

 začínající podnikatelé s realizovatelným a inovativním podnikatelským pánem, 

 soukromé firmy, které se zabývají výzkumnou činností. 

K dispozici je aţ 600 m² a jedná se nejen o kanceláře a laboratoře, ale i specializované 

sklady, místnosti pro biotechnologické procesy. Dále ke krátkodobému pronájmu je 

moţné vyuţít zasedací místnosti s kapacitou 25 osob s moţností zapůjčení techniky 

(projektor, notebook, plátno). Stejně jako ve vědeckotechnickém parku v Olomouci  

i zde mohou firmy vyuţít virtuální kanceláře (Jihočeská agentura pro podporu 

inovačního podnikání, 2018).  
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3.2 Podpory pro začínající podnikatele ve Slovenské republice 

3.2.1 Finanční podpory 

3.2.1.1 Podpory z veřejných prostředků 

Z veřejných prostředků byly vybrány podpory plynoucí ze Slovenské záruční  

a rozvojové banky a z úřadu práce, stručný popis těchto podpor je uveden v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8 – Stručný přehled finančních podpor z veřejných prostředků v SR 

Druh podpory Stručný popis 

Slovenská záruční a rozvojová banka  

 MIKROúvěr 

 úvěr na nákup hmotného 

dlouhodobého majetku či 

modernizaci 

 nutnost splnění určitých 

podmínek  

 výše úvěru od 5 000 eur do 

50 000 eur 

 maximální doba splatnosti se 

odvíjí od výše a typu úvěru 

 Úvěr Podnikání mladých 

 úvěr lze vyuţít stejným 

způsobem jako u MIKROúvěru  

 nutnost splnění určitých 

podmínek 

 výše úvěru od 5 000 eur do 

50 000 eur 

 maximální doba splatnosti 

shodná jako u MIKROúvěru 

 Úvěr Podnikatelka 

 úvěr pro začínající podnikatelky 

 nutnost podnikatelek splnit 

určité podmínky 

 výše úvěru od 5 000 eur do 

50 000 eur 

 maximální doba splácení 

shodná s MIKROúvěrem 

Ústředí práce, sociálních věcí a 

rodiny  

 Příspěvek na samostatnou 

výdělečnou činnost 

 příspěvek pro uchazeče o 

zaměstnání 

 uchazeč začne provozovat SVČ 

 nutné splnit určité podmínky 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2017  
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Bankovní úvěry od Slovenské záruční a rozvojové banky 

MIKROúvěr 

Slovenská záruční a rozvojová banka poskytuje tento úvěr začínajícím podnikatelům  

a malým podnikatelům ve Slovenské republice. Účelem tohoto úvěru je podpořit rozvoj 

podnikatelů a umoţnění přístupu k finančním zdrojům. Příjemcem úvěru je osoba, která 

buďto je zapsána v obchodním rejstříku, nebo podniká na základě ţivnostenského 

oprávnění, nebo fyzická osoba, která se zabývá zemědělskou produkcí. Dále musí 

příjemce úvěru splnit následující podmínky:  

 počet zaměstnaných zaměstnanců musí být niţší neţ 50, 

 roční obrat podnikatel nepřesahuje 7 mil. eur, 

 podnikatel má vlastní majetek kladný, 

 začínající podnikatel musí prokázat odbornou způsobilost nebo zkušenosti 

v oblasti podnikání, 

 obchodní plán je uskutečnitelný a reálný, 

 podnikatel nemá ţádné závazky vůči státu. 

Úvěr lze vyuţít pouze na financování nákupu hmotného či nehmotného majetku,  

na zrekonstruování hmotného majetku a na nákup zásob. Naopak úvěr nelze poskytnout 

například na výrobu a prodej zbraní. Výše úvěru je stanovena minimální a maximální 

částkou. Minimální částka je 5 000 eur a maximální 50 000 eur. Úvěr můţe mít formu 

investiční či provozní. Doba splatnosti úvěru je dána podle výše půjčené částky a formy 

úvěru a tyto údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 9 – MIKROúvěr – přehled doby splatnosti s ohledem na výši a formu úvěru 

Výše a forma úvěru Maximální doba splatnosti úvěru 

do 25 000 eur, investiční 5 let 

do 25 000 eur, provozní 3 roky 

od 25 001 eur do 50 000 eur, investiční 7 let 

od 25 001 eur do 50 000 eur provozní 3 roky 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Slovenská záručná a rozvojová banka, 2015 

Úvěr se splácí v pravidelných měsíčních či čtvrtletních splátkách, úroky se splácejí 

měsíčně (Slovenská záručná a rozvojová banka, 2015a). 
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Úvěr Podnikaní mladých 

Tento úvěr má prostřednictvím finančních prostředků podpořit rozvoj malých  

a začínajících podnikatelů, a to zejména v jejich podnikatelských aktivitách, a dále je 

tento úvěr určen i studentům vysokých škol na rozvoj jejich podnikání po dobu studia  

i po jeho ukončení.  

Co se týče příjemců úvěru, jedná se o stejné osoby, které jsou uvedeny v MIKROúveru 

výše. Téměř stejné jsou i podmínky pro poskytnutí úvěru, liší se pouze jednou 

podmínkou, která říká, ţe počet zaměstnanců zaměstnaných podnikatelem musí být 

niţší neţ 20.  Úvěr lze poskytnout na pořízení hmotného a nehmotného majetku,  

na modernizaci hmotného majetku a na financování investičního projektu, a to  

aţ do výše 80 % nákladů na projekt. Výše úvěr je stejně jako u MIKROúveru dána 

rozpětím od 5 000 eur do 50 000 eur. Maximální doba splatnosti se odvíjí od výše 

poskytnutého úvěru a od formy úvěru, viz tabulka č. 9. Úvěr je moţné splácet měsíčně 

nebo čtvrtletně (Slovenská záručná a rozvojová banka, 2015b). 

Úvěr Podnikatelka 

Tento typ úvěru je určen, jak uţ z názvu vyplývá, podnikatelkám, přesněji začínajícím 

podnikatelkám. Poskytnuté peněţní prostředky mají podnikatelkám pomoci v jejich 

začátcích a umoţnit rozvíjet jejich podnikatelské činnosti. 

Příjemkyněmi úvěru jsou osoby, které jsou uvedeny v MIKROúvěru, resp. úvěru 

Podnikání mladých. Kritéria, které musí příjemkyně úvěry splňovat, jsou téměř shodná 

s kritérii MIKROúvěru. Odlišnost lze najít v kritériu, které se týká zaměstnanců, a to 

říká: počet zaměstnaných musí být menší neţ 20, a zároveň musí platit, ţe podnikatelem 

je ţena anebo: 

 min. 70 % osob, které jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, jsou ţeny, 

 u s. r. o. musí společníci tvořit minimálně z 50 % ţeny, 

 u a. s. musí být mezi akcionáři minimálně 50 % ţen. 

Finanční prostředky z úvěru lze vyuţít na pořízení hmotného majetku a jeho následnou 

rekonstrukci, na pořízení nehmotného investičního majetku, zásob a zboţí, dále je 

moţné úvěr vyuţít na financování investičního projektu aţ do výše 100 %. Výše úvěru 

je stejně jako u přechozích dvou úvěrů stanovena maximální a minimální částkou, a to 
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5 000 eur aţ 50 000 eur. Co se týká maximální doby splatnosti úvěru, i zde je určena 

výší a typem úvěru – viz tabulka č. 9. Úvěr podnikatelky splácejí v pravidelných 

měsíčních či čtvrtletních platbách (Slovenská záručná a rozvojová banka, 2015c). 

Příspěvky z Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny 

Příspěvek na samostatnou výdělečnou činnost 

Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny můţe uchazeči o zaměstnání poskytnout 

příspěvek slouţící na částečnou úhradu nákladů, které se pojí s vykonáváním 

samostatné výdělečné činnosti. Tento příspěvek můţe být poskytnut uchazeči  

o zaměstnání pouze v případě, ţe byl veden v evidenci uchazečů nejméně měsíce. Dále 

je uchazeč povinen samostatnou výdělečnou činnost vykonávat nepřetrţitě nejméně 3 

roky. Výše příspěvku závisí na typu regionu, který je oprávněn k poskytování státní 

podpory, na celkové ceně práce a průměrné míry nezaměstnanosti v místě, kde uchazeč 

bude vykonávat samostatně výdělečnou činnost, tzn.: 

 v bratislavském kraji výše příspěvku činí maximálně 2,5násobek celkové ceny 

práce, 

 v ostatních krajích, kde je průměrná míra nezaměstnanosti niţší nebo rovna 

celoslovenskému průměru, je výše příspěvku nejvýše 3násobek celkové ceny 

práce, 

 a v krajích, kde průměrná míra nezaměstnanosti přesahuje celoslovenský 

průměr, je výše příspěvku nejvýše 4násobek celkové ceny práce. 

Výše byl uveden pojem celková cena práce, nyní je na místě vysvětlit, co vlastně tento 

pojem znamená. Celková cena práce je dána součtem průměrné mzdy zaměstnance 

v hospodářství Slovenské republiky za dané období a zálohy na pojistné – sociální 

pojištění a povinně veřejné zdravotní pojištění – a povinné příspěvky na starobní 

důchodové spoření, které je placeno zaměstnavatelem. 

Příspěvek poskytuje úřad práce na základě písemné dohody, kterou spolu uzavírá daný 

úřad práce a uchazeč o zaměstnání. Do 30 dnů od podepsání písemné dohody  

o poskytnutí úřad práce vyplatí 60 % příspěvku. A zbývající část je vyplacena aţ po 12 

měsících, po kterých uchazeč provozuje samostatnou výdělečnou činnost. Podkladem 

pro vyplacení zbývající částí příspěvku je zpráva o provozování samostatné výdělečné 

činnosti, kterou je uchazeč povinen předloţit příslušnému úřadu práce.  
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V případě, ţe osoba samostatně výdělečně činná poruší podmínku, vykonávat 

samostatně výdělečnou činnost nepřetrţitě tři roky, a byl jí vyplacen příspěvek, je 

povinna navrátit část příspěvku za období, po které nebyla činnost vykonávána. 

Samozřejmě příspěvek nemusí vracet OSVČ, která ukončila svoji činnost ze závaţných 

zdravotních důvodů či z důvodu smrti (Zákon č. 5/2004, Sb. o sluţbách zaměstnanosti). 

3.2.1.2 Podpory od komerčních subjektů 

V této podkapitole bude popsána podpora pro začínající podnikatele od bankovního 

subjektu, konkrétně od Slovenské spořitelny. 

Tabulka č. 10 – Stručný přehled finančních podpor od komerčních subjektů v SR 

Druh podpory Stručný popis 

Slovenská spořitelna   

 Splátkový úvěr 

 úvěr na nákup DM či zřízení 

internetového obchodu 

 maximální výše úvěru je 50 000 

eur   

 doba splatnosti 5 let 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Splátkový úvěr  

Slovenská spořitelna nabízí začínajícím podnikatelům moţnost získat finanční 

prostředky na pořízení dlouhodobého majetku anebo na zřízení e-shopu. Maximální 

výše úvěru je stanovena na 50 000 eur s dobou splatnosti 5 let. Roční úroková sazba je 

dána podle toho, zda si podnikatel úvěr zabezpečí nemovitostí, či nikoliv. Úroková 

sazba jsou 4procentní v případě zabezpečení úvěru a 9procentní u nezabezpečeného 

úvěru. Splácení úvěru, jak uţ z názvu napovídá, je pravidelné v měsíčních nebo 

čtvrtletních splátkách (Slovenská sporiteľňa, 2018). 

3.2.2 Nefinanční podpory 

3.2.2.1 Podpory z veřejných prostředků 

Nefinanční podpora z Ministerstva hospodářství nese název Schéma na podporu 

startupů a je poskytován na období 2017 – 2020. Stručně charakterizována je tato 

podpora v tabulce č. 11.  
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Tabulka č. 11 – Stručný přehled nefinančních podpor z veřejných prostředků v SR 

Druh podpory Stručný popis 

Ministerstvo hospodářství   

 Schéma na podporu startupů 

 podpora začínajících 

podnikatelů v jejich začátcích 

 tři sloţky podpory 

 hranice celkové výše podpory 

200 000 eur  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Ministerstvo hospodářství 

Schéma na podporu startupů  

Poskytovatelem této podpory je Ministerstvo hospodářství. Účelem podpory je nejen 

zlepšení podmínek pro začínající podnikatele v jejich začátcích a sníţení rizika krachu, 

ale také motivování mladých lidí a absolventů k zahájení podnikání. Podpora je 

poskytována formou poradenství a informací ohledně podnikání, účastech na soutěţích 

či stáţích nebo dlouhodobého koučinku.   

Příjemcem podpory jsou: 

 podniky, které vykonávají hospodářskou činnost nehledě na právní formu jejich 

podnikání, 

 FO nebo PO, které jsou zaloţeny na základě práva Slovenské republiky, 

podnikají na území Slovenské republiky a jejich podnikatelská činnosti je v den 

podání ţádosti o podporu kratší neţ 5 let, 

 „jediný podnik“. 

Podle Nařízení komise EU č. 1407/2013 se pojmem „jediný podnik“ rozumí veškeré 

subjekty, které vykonávají hospodářskou činnost, a zároveň mezi nimi platí alespoň 

jeden z níţe uvedených vztahů: 

 jeden subjekt, který vykonává hospodářskou činnost a má většinu hlasovacích 

práv společníků či akcionářů v jiném subjektu, který taktéţ provozuje 

hospodářskou činnost, 

 jeden subjekt, jenţ má pravomoc jak ve jmenování, tak odvolávání členů orgánů 

jiného subjektu, přičemţ oba tyto subjekty vykonávají hospodářskou činnost, 
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 jeden subjekt, který má právo převládajícím způsobem ovlivňovat jiný subjekt 

podle smlouvy uzavřené mezi oběma účastníky, anebo podle stanov společnosti; 

veškeré subjekty i v tomto vztahu vykonávají hospodářskou činnost, 

 jeden subjekt provozující hospodářskou činnost je společníkem nebo 

akcionářem v jiném subjektu a má pod svým vedením většinu hlasovacích práv 

společníků či akcionářů tohoto subjektu. 

Plán podpory je prováděn pomocí tří sloţek:  

1. První sloţka začínajícím podnikatelům nabízí především informace  

a poradenství ohledně podnikání a jeho sebevzdělávání. Dále má zajistit účast 

podnikatelů na soutěţích a stáţích na Slovensku i v zahraničí, zprostředkovat 

schůzky s potencionálními investory. Stručně řečeno, cílem první sloţky je 

vytvoření příjemného prostředí, které motivuje začínající podnikatele nadále se 

rozvíjet.  

2. Druhá sloţka poskytuje podnikatelům širokou škálu pomoci - od odborných 

konzultací, přes zhotovení modelu, jeho testování, programování aţ po realizaci 

kampaně a schůzky se zákazníky. Druhá sloţka je zde proto, aby začínající 

podnikatele podpořila a pomohla jejich podnikatelské plány zrealizovat.  

3. A poslední, třetí sloţka má za úkol prohlubovat a zdokonalovat dovednosti 

začínajících podnikatelů, a to prostřednictvím zahraničních pracovních či 

studijních pobytů. Tyto pobyty probíhají ve vědeckotechnologických centrech  

a dalších organizacích, které jsou zaměřeny na podporu začínajících 

podnikatelů.  

Způsobilé výdaje představují výdaje, které se pojí s poskytováním sluţeb uvedených 

výše. Příjemce podpory tyto výdaje nehradí. 

Za způsobilé výdaje v rámci první sloţky se berou v úvahu tyto výdaje: 

 poskytování informací a odborného poradenství v období vzniku podnikání, 

 vzdělávací programy v oblastech marketingu, programování, daní, 

personalistiky, financí a účetnictví, 

 poskytování osobních konzultací s externími odborníky a lektory, 

 poplatky související s účastí podnikatelů na domácích či zahraničních akcích 

(cestovní a ubytovací náklady, náklady na propagaci prototypů). 
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Co se týče druhé poloţky, zde se berou v úvahu výdaje, které souvisejí s poskytováním 

odborných poradenství a konzultací, a to konkrétně: 

 vyhotovení studie proveditelnosti, 

 vyrobení funkčního prototypu, testování prototypu,  

 poskytnutí pomoci s programováním, reklamní kampaní, se stanovením cen  

a sestavením projektového týmu. 

U třetí poloţky se za výdaje povaţuje uhrazení nákladů na poradenství, které se týká 

zahraniční stáţe pro začínající podnikatele.  

Dále je tu skupina způsobilých výdajů, které je příjemce povinen zaplatit. Jedná se  

o výdaje, které se pojí s uskutečněním jednotlivých sloţek. Do této skupiny patří výdaje 

na: 

 organizování prezentací, soutěţí a setkání se sponzory, 

 vypracování podkladů, tisk návodů, katalogů a publikací pro začínající 

podnikatele. 

Celková výše podpory je stanovena hranicí 200 000 eur. Tato částka je příjemci 

poskytována během tří fiskálních let.  

U všech třech sloţek je podpora poskytována ve výši 100procentní úhrady způsobilých 

výdajů na sluţby (poradenství, účast na akcích, stáţe). Celková výše podpory první 

sloţky je neomezená, ale to pouze v případě, ţe bude dodrţena hranice 200 000 eur. 

V případě druhé sloţky je celková výše omezená částkou 25 000 eur. Pokud tuto částku 

příjemce přesáhne, je povinen rozdíl mezi výdaji uhradit z vlastních zdrojů. 

Samozřejmě příjemce nesmí opomenout podmínku, která se týká celkové výše podpory 

- hranici 200 000 eur. A co se týče celkové výše u třetí poloţky, ta omezená není, pokud 

je splněna podmínka nepřekročení celkové výše 200 000 eur (Justice.gov.sk., 2018). 

3.2.2.2 Podpory z nevládních organizací 

Příkladem podpor z nevládních organizací jsou právě programy, resp. soutěţe, které 

jsou stručně popsány v tabulce č. 12. Tyto soutěţe slouţí pro zviditelnění mladých 

začínajících podnikatelů a jejich produktů či sluţeb.  
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Tabulka č. 12 – Stručný přehled nefinančních podpor z nevládních organizací 

Druh podpory Stručný popis 

Sdružení mladých podnikatelů 

Slovenska   

 Podnikatelský nápad roku 

 účastnit se mohou podnikatelé se 

svými podnikatelskými nápady 

 podnikatelský nápad musí 

splňovat určité podmínky  

a kritéria 

 vyhlášení výherců ve dvou 

kategoriích 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Sdružení mladých podnikatelů Slovenska 

Tato organizace byla zaloţena roku 2010 a jejím cílem je, jak uţ název napovídá, 

spojení a podpora mladých podnikatelů. Sdruţení se podílí na různých projektech jako 

vyhlašovatel nebo generální partner. Projekt, který v této části práci bude blíţe 

přiblíţen, nese název „Podnikatelský nápad roku“. Autorka vybrala tento projekt proto, 

ţe je povaţován za největší podnikatelskou soutěţ v celé Slovenské republice 

(Zdruţenie mladých podnikateľov Slovenska, 2018). 

Do této soutěţe se mohou přihlásit podnikatelé i nepodnikatelé od 18 do 40 let. 

V případě, ţe ocenění získá nepodnikatel, musí firmu do konce kalendářního roku 

zaloţit.  

Originální, inovativní, realizovatelný podnikatelský nápad – to jsou kritéria, podle 

kterých budou přihlášené podnikatelské nápady hodnocené. Vyhlašovatelem tohoto 

projektu je Sdruţení mladých podnikatelů na Slovensku a hlavním generálním 

partnerem je J&T Banka. Porota udělí ocenění pro „Podnikatelský nápad roku“  

a „Orange StartApp“ (Podnikateľský nápad roka, 2014a). 

Cenami pro výherce v jednotlivých kategoriích jsou pro „Podnikatelský nápad roku“: 

 poradenství v oblasti práva aţ do výše 10 000 eur, 

 poradenství v oblasti daní a ekonomiky také do výše 10 000 eur, 

 sluţby od reklamní agentury s maximální výší do 10 000 eur. 

Co se týká kategorie „Orange StartApp“, zde ocenění získá ten nejlepší startup v oblasti 

aplikací. A cenami jsou:  
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 podpora s propagací aplikace v hodnotě 30 000 eur, 

 účast v programu na podporu začínajících podnikatelů Orange (Podnikateľský 

nápad roka, 2014b). 

I přes velký zájem a stále narůstající počet účastníků v této soutěţi byly zorganizovány 

pouze tři ročníky a ten poslední proběhl v roce 2014.  

3.2.2.3 Podpory od privátních subjektů  

I na Slovensku se nachází velké mnoţství podnikatelských inkubátorů, coţ dokazuje 

obrázek č. 5. Pro analýzu si autorka vybrala celkem čtyři inkubátory – v Gelnici, 

Bratislavě, Moldavě nad Bodvou a v Malackách. 

Obrázek č. 5 – Síť podnikatelský inkubátorů na Slovensku 

 

 

Zdroj: Sbagency.sk  
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Tabulka č. 13 – Stručný přehled nefinančních podpor od privátních subjektů v SR 

Druh podpory Stručný popis 

Všeobecný podnikatelský inkubátor 

Gelnica 

 pronájem výrobních hal  

a kancelářských prostor 

 nutnost splnění podmínek pro 

vstup do inkubátoru  

 inkubační doba aţ 6 let 

Univerzitní technologický inkubátor 

Bratislava 

 pronájem kancelářských prostor 

 pronájem zasedacích  

a konferenčních místností 

s moţností vypůjčení techniky 

Podnikatelský inkubátor Moldava 

nad Bodvou 

 pronájem kancelářských prostor 

 pronájem zasedacích místností 

a přednáškové haly 

Podnikatelský inkubátor Malacky 

 největší inkubátor na celém 

Slovensku 

 pronájem kanceláří, výrobních 

hal a skladů 

 pronájem přednáškových  

a školících místností  

 doplňkové sluţby (ostraha, 

sluţby recepce, pronájem 

techniky, poradenství) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

Všeobecný podnikatelský inkubátor Gelnica 

Do tohoto podnikatelského inkubátoru v městě Gelnica se mohou zařadit začínající 

podnikatelé, kteří splní několik podmínek a Komise na podporu podnikání je zařadí do 

inkubátoru. Těmito podmínkami jsou např.: podnikatelský plán musí být realizovatelný 

a finanční plán musí být dobře zpracovaný, podnikatel má v plánu vytvořit nová 

pracovní místa a je ochoten zaplatit za pronájem nabízených prostor. Pobyt firem 

v inkubátoru neboli tzv. inkubační doba je zde pět aţ šest let (Gelnica, 2018a). 

Podnikatelský inkubátor se skládá z administrativní budovy a dvou výrobních hal. 

V administrativní budově, která nabízí cca 460 m² k pronájmu, se nacházejí kancelářské 

prostory, místnosti na školení a meetingy. Kancelářské prostory jsou o velikosti 11 – 18 

m², zasedací a konferenční místnosti o výměře 25 – 68 m² s kapacitou 6 aţ 14 osob 

(Gelnica, 2018b). 
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Dále jsou zde výrobní haly – hala II., hala III. – obě tyto haly jsou zrekonstruované  

a slouţí pro výrobní účely. Hala II. nabízí k vyuţití 1042 m² a hala III. necelých 1600 

m² (Gelnica, 2018c). 

Univerzitní technologický inkubátor STU Bratislava 

Technologický inkubátor spadá pod Slovenskou technickou univerzitu (STU) a jeho 

cílem je podpora začínajících podnikatelů pomocí pronájmu prostor za niţší ceny. Tato 

podpora je směřována všem podnikatelům, kteří plánují zaloţit firmu nebo ji v nedávné 

době zaloţili. Plocha, která je podnikatelům k dispozici ve formě kancelářských prostor, 

je o velikosti 866 m² - kanceláře mají rozlohu 15, 30 a 47 m² (Univerzitní technologický 

inkubátor, 2018a). 

Zasedací a konferenční místnosti jsou zde celkem tři, dvě z nich mají kapacitu 20 osob  

a třetí pojme aţ 60 osob. Veškeré tyto místnosti jsou vybavené základními pomůcky 

(tabule, plátno na promítání) a další technické potřeby si lze půjčit (Univerzitní 

technologický inkubátor, 2018b). 

Podnikatelský inkubátor Moldava nad Bodvou 

Moldava nad Bodvou je město, které se nachází v Košickém kraji a začínajícím 

podnikatelů na východě Slovenska nabízí moţnost vyuţít prostory pro začátek jejich 

podnikání. V dvoupatrové budově se nachází 8 kanceláří, 6 místností na poskytování 

sluţeb, školicí prostor s kapacitou 32 osob a 1 velká přednášková hala o velikosti 214 

m². Celková plocha k pronájmu činí 578 m² (Moldava nad Bodvou, 2018). 

Podnikatelský inkubátor Malacky 

Inkubátor v městě Malacky je posledním vybraným inkubátorem v této kapitole. Jedná 

se o největší podnikatelský inkubátor ve Slovenské republice a je určen podnikatelům, 

kteří neprovozují hospodářskou činnost déle neţ 3 roky. (Inkubátor Malacky, 2018a) 

Kromě pronájmu kancelářských prostor mohou začínající podnikatelé vyuţít i dalších 

sluţeb, např.: bezpečností agenturu, tisk a kopírování dokumentů a další sluţby 

sekretariátu, vyuţívání knihovny, poradenství v oblasti účetnictví, financí a práva, 

školení a semináře. Celková pronajímaná plocha je 4770 m². Kanceláří v tomto 

inkubátoru je 60 s rozlohou 11 – 50 m², 5 hal na výrobní a skladovací činnost, 10 
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multifunkčních místností o výměře 40 – 130 m², přednáškový sál s kapacitou 70 osob  

a další školicí místnosti s kapacitou 30 a 50 osob (Inkubátor Malacky, 2018b).  
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4 Analýza podpor začínajícím podnikatelům v ČR  

4.1 Vývoj malého a středního podnikání 

Obrázek č. 6 – Vývoj malého a středního podnikání České republiky v letech 2010 - 

2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Ministerstva průmyslu a obchodu, 2010 – 2016 

Graf zobrazený na obrázku č. 6 ukazuje vývoj malého a středního podnikání v České 

republice. U fyzických osob je moţné mírný růst vidět téměř ve všech sledovaných 

letech. Naopak u právnických osob byl zaznamenán propad v roce 2013 a 2014. Ten 

mohl být způsoben mírou nezaměstnanosti, která v roce 2013 činila 7 %.  
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4.2 Podpory pro začínající podnikatele 

Úřad práce 

Obrázek č. 7 – Počet vytvořených pracovních míst OSVČ na základě Příspěvku  

na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) v letech 2010 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Ministerstva práce a sociálních věcí, 2010 – 2016 

Obrázek č. 7 zobrazuje počet vytvořených pracovních míst na základě příspěvku  

na společensky účelná pracovní místa. Tento graf zobrazuje pouze OSVČ, které vzešly 

z úřadu práce po zaţádání o příspěvek. V roce 2012 se počet vytvořených míst dostal  

na hodnotu 1875, coţ je nejniţší počet za šest sledovaných let. Tento pokles byl 

způsoben vratkým vývojem ekonomiky České republiky a sníţením zájmu o sluţby 

poskytované osobami samostatně výdělečně činnými. Po roce 2012 došlo k postupnému 

zvyšování počtu vytvořených míst, coţ bylo způsobeno oţivením na trhu práce  

a zvýšením poptávky po sluţbách OSVČ. Avšak v posledním sledovaném roce došlo 

opět k propadu, jenţ byl způsoben sníţením finančních prostředků na vytvoření 

pracovních míst.  
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Obrázek č. 8 – Vynaloţené finanční prostředky na vytvořená pracovní místa OSVČ  

na základě Příspěvku na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) v letech 2010 – 

2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Ministerstva práce a sociálních věcí, 2010 – 2016 

Graf na obrázku č. 8 zachycuje vývoj vynaloţených peněţních prostředků, které byly 

určeny na vytvořená pracovní místa OSVČ. Výše vynaloţených prostředků se odvíjí  

od počtu vytvořených míst.  

Podnikatelský inkubátor 

Pro analyzování podnikatelského inkubátoru si autorka vybrala inkubátor, který je 

součástí Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Tento inkubátor 

disponuje celkovou plochou 2337 m² (blok B – 1040 m², blok C – 1337 m²), která je 

určena k pronájmu pro začínající podnikatele.   
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Obrázek č. 9 – Vývoj pronájmu Bloku B v letech 2010 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého. 

Obrázek č. 9 ukazuje vývoj pronájmu prostor v bloku B v jednotlivých letech. Největší 

propad je zaznamenán v roce 2013, kdy bylo pronajato pouze 644,8 m². Dále od roku 

2014 jiţ zájem o prostory znovu roste.  

Obrázek č. 10 – Vývoj pronájmu Bloku C v letech 2010 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého 
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Graf na obrázku č. 10 zobrazuje velikost pronajaté plochy v bloku C. Od roku 2010 

 do 2014 jsou hodnoty nulové, a to z toho důvodu, ţe blok C byl dostaven aţ v listopadu 

2014. A hned v prvním roce zahájení pronájmu prostor bylo pronajato 75 % plochy. 

V roce 2016 se tato hodnota ještě o 3 % navýšila.  

Z těchto dvou grafů lze usuzovat, ţe začínající podnikatelé pronájmy prostor inkubátorů 

vyuţívají. Důvodem je moţnost vyuţití doplňkových sluţeb, dostupnost zasedacích  

a školicích místností, a především cena nájemného, která je niţší neţ u klasických 

pronájmů kancelářských prostor.  
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5 Analýza podpor začínajícím podnikatelům v SR 

5.1 Vývoj malého a středního podnikání 

Obrázek č. 11 – Vývoj malého a středního podnikání ve Slovenské republice v letech 

2010 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Národné agentury pre rozvoj MSP (nyní SBA), 

2010 – 2016 

Co se týče vývoje malého a středního podnikání na Slovensku, ten je zobrazen  

na obrázku č. 11. Z grafu lze vyčíst, ţe počet fyzických osob podnikatelů se od roku 

2010 do 2015 neustále sniţoval. Mírný nárůst je vidět aţ v roce 2016. Fyzické osoby – 

podnikatelé – se skládají ze tří kategorií: ţivnostníci, osoby podnikající ve svobodném 

povolání a samostatně hospodařící zemědělci. Z následujícího obrázku č. 12 je zřejmé, 

ţe pokles fyzických osob je způsoben poklesem počtu ţivnostníků.  
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Obrázek č. 12 – Vývoj fyzických osob – podnikatelů v letech 2010 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle SBA 

Největší pokles ţivnostníků byl mezi lety 2014 a 2015, a to o 20 722. Tento pokles byl 

způsoben nárůstem odvodů do Sociální a zdravotní pojišťovny.To také mohlo způsobit 

přechod fyzických osob podnikatelů do sféry právnických osob, coţ je vidět na obrázku 

č. 11. 

5.2 Podpory začínajících podnikatelů 

Úřad práce 

Obrázek č. 13 – Počet vytvořených pracovních míst na základě Příspěvku na SVČ 

v letech 2010 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, 2010 - 
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Na obrázku č. 13 lze vidět klesající trend ve všech sledovaných letech. První velmi 

výrazný propad je mezi lety 2011 a 2012, kdy se počet vytvořených míst sníţil o 3581. 

Tato změna byla pravděpodobně způsobena podmínkou, která říkala, ţe úřady práce 

musejí všem uchazečům zabezpečit přípravu na provozování samostatné výdělečné 

činnosti. Z důvodu malé personální kapacity úřadů práce nemohly být uspokojeni 

všichni zájemci o přípravu na samostatnou výdělečnou činnost, a proto s nimi nemohla 

být uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Od roku 2013 došlo ke změně novely 

zákona. Změna se týkala doby nepřetrţitého provozování samostatné výdělečné činnosti 

z dvou let na tři roky a rozdělení vyplácení příspěvku na dvě fáze: 60 % příspěvku 

vyplacených do 30 dnů od podepsání dohody o poskytnutí a zbytek, resp. 40 %,  

po uplynutí 12 měsíců vykonávání samostatné výdělečné činnosti, coţ přispělo k dalším 

poklesům.  

Obrázek č. 14 – Vynaloţené finanční prostředky na vytvořená pracovní místa  

na základě Příspěvku na SVČ v letech 2010 - 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, 2010 - 

2016 

Graf zobrazený na obrázku č. 14 ukazuje vývoj vynaloţených finančních prostředků  

na vytvořená pracovní místa na základě Příspěvku na samostatně výdělečnou činnost 
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v letech 2010 – 2016. Graf má klesající tendenci, coţ souvisí se sniţujícím se počtem 

vytvořených pracovních míst. Mírný nárůst byl zaznamenán v roce 2015 a ten mohl být 

způsoben vyšším počtem vytvořených míst v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti.  

Podnikatelský inkubátor 

Obrázek č. 15 – Vývoj pronájmu plochy inkubátoru Malacky v letech 2010 – 2016 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle výročních zpráv Inkubátoru Malacky, 2010 - 2016 

Pro analýzu byl vybrán podnikatelský inkubátor Malacky, a to proto, ţe je největším 

inkubátorem na Slovensku, celková plocha k pronájmu čítá 2400 m². Graf na obrázku  

č. 15 znázorňuje pronajatou plochu v jednotlivých letech. V roce 2011 bylo začínajícím 

podnikatelům pronajato jen 1602 m², coţ je nejméně za sledované období. Na základě 

tohoto propadu bylo na konci roku přijato opatření, které vytváří lepší podmínky  

pro subjekty umístěné v inkubátoru, a to prodlouţením doby inkubace nad rámec tří let, 

ovšem za zvýšenou cenu pronájmu o 20 % ročně. Po dosaţení nákladů srovnatelných 

s komerčním prostředím je subjekt nucen opustit inkubátor.   
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6 Porovnání vybraných podpor v České a Slovenské 

republice 

V této kapitole se autorka zaměřila na komparaci podpory z Úřadu práce (Příspěvek  

na SÚPM, Příspěvek na samostatnou výdělečnou činnost), nevládních organizací  

a podpor z podnikatelských inkubátorů v České republice a na Slovensku.  

6.1 Porovnání podpory z Úřadu práce 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny základní náleţitosti příspěvků poskytovaných u úřadů 

práce v České a Slovenské republice. 

Tabulka č. 14 – Srovnání příspěvků pro OSVČ z Úřadu práce 

Česká republika Slovenská republika 

Délka evidence na ÚP Délka evidence na ÚP 

 Osoby dlouhodobě nezaměstnané 

minimálně 12 měsíců 

 Osoby do 30 let: nad 6 měsíců 

 Osoby nad 50 let: nad 6 měsíců 

 Osoby se zdravotním postiţením: nad 

3 měsíce  

Nejméně 3 měsíce 

Doba provozování SVČ Doba provozování SVČ 

1 rok 3 roky 

Výše příspěvku stanovena podle Výše příspěvku stanovena podle 

Průměrná míra nezaměstnanosti v daném 

okresu 
Typu regionu 

Skutečné výše nákladů na vytvoření PM 

Průměrné míry nezaměstnanosti v místě 

výkonu SVČ 

Celkové ceny práce 

Způsob vyplácení příspěvku Způsob vyplácení příspěvku 

Do 30 dnů od podepsání dohody s ÚP 

I. fáze = 60 % do 30 dnů od podepsání dohody 

s ÚP 

II. fáze = 40 % po uplynutí 12 měsíců 

vykonávání SVČ 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle Ministerstva práce a sociálních věcí, zákona č. 

435/2004 Sb., zákona č. 5/2004, Sb. 

Z tabulky č. 14, která je uvedena výše, je moţné vypozorovat hned několik rozdílů. 

První rozdíl se týká délky doby v evidenci na úřadu práce. Na Slovensku můţe  

o příspěvek zaţádat kaţdý uchazeč o zaměstnání, který je evidován na úřadu práce 

nejméně tři měsíce. V České republice můţe po třech měsících ţádat o příspěvek pouze 

osoba se zdravotním postiţením. Druhou nejkratší moţnou délkou, po jejímţ uplynutí 



60 

 

můţe uchazeč poţádat o příspěvek, je 6 měsíců. Tuto moţnost mohou vyuţít pouze 

osoby mladší 30 let a starší 50 let. Šestiměsíční dobu v evidenci ocení především mladí 

lidé, např. absolventi, kteří po vystudování nemohou nalézt zaměstnání ve svém oboru,  

a rozhodnou se proto podnikat. Dále tuto kratší dobu přivítají i starší zájemci, kteří mají 

problém se po padesátém roku věku znovu zařadit do pracovního procesu. A poslední,  

a tedy nejdelší doba evidence je minimálně 12 měsíců a ta se týká dlouhodobě 

nezaměstnaných osob.  

Dalším rozdílem je doba provozování SVČ. V České republice je to pouhý jeden rok, 

ale na Slovensku tři roky. Na Slovensku aţ do roku 2012 byla doba provozování SVČ 

dva roky, aţ v roce 2013 byla navýšena, coţ způsobilo pokles zájmu o tento příspěvek. 

A posledním rozdílem je způsob, kterým je příspěvek vyplácen. V ČR je příspěvek 

vyplacen do 30 dnů od podepsání dohody s ÚP o příspěvku, kdeţto na Slovensku je 

příspěvek rozdělen do dvou fází (první fáze představuje 60 % příspěvku, jenţ je 

vyplacen do 30 dnů od podepsání dohody, a 40 % příspěvku je vyplacen v druhé fázi po 

12 měsících provozování SVČ). K tomu způsobu vyplácení dochází od roku 2013  

a také tato skutečnost zapříčinila sníţení počtu ţádostí.  

V Slovenské republice byl tento příspěvěk v minulosti celkem populární. V roce 2010  

o příspěvek ţádalo přes 15 000 uchazečů o zaměstnání. Velký problém zde představují 

novely zákona, které začínajícím podnikatelům ztěţují moţnost příspěvek získat kvůli 

přísnějším podmínkám. To způsobilo pokles ţádostí o více neţ 87 % (r. 2016 počet 

ţádostí 1951). V České republice bylo v posledním sledovaném roce 2016 přijato 1936 

ţádostí, coţ je méně neţ na Slovensku, i přestoţe v České republice je niţší nutná doba 

provozování SVČ neţ na Slovensku a příspěvek je vyplácen v plné výší do 30 dnů. 

Samozřejmě zde nehrají roli pouze skutečnosti z tabulky č. 14, ale také vývoj 

ekonomiky dané země a situace na trhu práce.  

6.2 Porovnání podpory z nevládních organizací 

Podpory z nevládních organizací, konkrétně program „Nastartujte se“, který je pořádán 

v České republice, a akce na Slovensku s názvem „Podnikatelský nápad roku“, budou 

porovnány z hlediska počtu účastníků a nefinančních cen pro vítěze.  

Přehled o účasti v obou programech je dán grafem č. 16. Tento graf zobrazuje počet 

přihlášených účastníků v jednotlivých letech. Tam, kde jsou hodnoty nulové, program 
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buď to ještě nebyl zahájen, anebo naopak jiţ nebyl pořádán. Z hodnot je naprosto jasné, 

ţe daleko větší zájem o program byl na Slovensku. Takto vysoký počet účastníků oproti 

České republice mohl být způsoben rozdílem mezi finančním ohodnocením cen  

pro výherce. V České republice je nefinanční podpora (poradenství, propagace, e-shop) 

pro vítěze v hodnotě 163 000 Kč, ale na Slovensku 30 000 eur (825 990 Kč – 

přepočítáno průměrným kurzem 27,533 Kč/Eur). 

Obrázek č. 16 – Počet přihlášených účastníků do soutěţí v letech 2012 - 2017 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle AMSP, Podnikateľský nápad roka 

Tyto programy, resp. soutěţe, jsou určitě prospěšné pro začínající podnikatele 

z hlediska získání nových zkušeností a informací, kterých se jim dostane díky 

poradenství. Na druhou stranu mohou tyto soutěţe působit i kontraproduktivně z toho 

důvodu, ţe kvůli propagaci a zviditelnění vítězných podnikatelů můţe dojít k nárůstu 

nových zákazníků, které začínající podnikatelé nejsou schopni se svou kapacitou výroby 

či poskytováním sluţeb uspokojit. Dalším problémem, který můţe nárůst klientely 

způsobit, je, ţe podnikatelé nebudou schopni uspokojit potřeby ani svých stávajících 

zákazníků. 

6.3 Porovnání podpory z podnikatelských inkubátorů 

Jak uţ bylo uvedeno v této práci, podnikatelských inkubátorů na území České  

a Slovenské republiky je hned několik desítek, z tohoto důvodu autorka navazuje  
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na analýzu a porovnává dva podnikatelské inkubátory - v Olomouci  

a Malackách. 

Pro komparaci autorka zvolila průměrnou obsazenost inkubátorů ve sledovaných letech 

(2010-2016). Průměrná obsazenost bloku B v olomouckém inkubátoru činí 82,62 %  

a bloku C 76,5 %. Co se týče obsazenosti inkubátoru v Malackách, ta je 79,1 %. Tyto 

údaje dokazují, ţe začínající podnikatelé tuto nefinanční podporu hojně vyuţívají jak 

v Čechách, tak na Slovensku, a zároveň dokazují, ţe podnikatelské inkubátory obstojně 

plní svoji funkci.  

Tabulka č. 15 – Procentuální obsazenost inkubátorů v letech 2010 - 2016 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Olomouc 
Blok B 96,54% 100,00% 89,00% 62,00% 68,83% 81,00% 81,00% 

Blok C  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 78,00% 

Malacky 84,54% 66,75% 80,02% 81,72% 77,86% 70,60% 92,23% 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018, dle výročních zpráv inkubátoru Malacky, 

Vědeckotechnického parku v Olomouci, 2010 – 2016 

V tabulce č. 15 je uvedena obsazenost inkubátorů v jednotlivých letech v procentech. 

Nejniţší procentuální obsazenost byla v Olomouckém inkubátoru v roce 2013, 

v Malackém 2011 a činila 62 %, resp. 66,75 %.   
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Závěr 

Tato bakalářská práce byla zpracována na téma Finanční podpory pro začínající 

podnikatele – komparace ve vybraných zemích. Toto téma bylo vybráno z důvodu 

aktuálnosti, zajímavosti a moţnosti získání informací o poskytovaných podporách. 

Porovnání podpor pro začínající podnikatele bylo jedním z cílů této práce. Aby byly 

všechny stanovené cíle splněny, bylo nutné se v první části práce zaměřit na zpracování  

a vysvětlení důleţitých teoretických poznatků z problematiky podnikání. Dále bylo 

třeba popsat moţné finanční i nefinanční podpory ve vybraných zemích, kterým je 

věnována celá třetí kapitola. Ve čtvrté a páté kapitole se autorka věnovala analýze 

vybraných podpor v České a Slovenské republice. Kaţdá tato kapitola obsahovala 

několik grafů, které měly přiblíţit vývoj vyuţívání podpor v letech 2010 – 2016. V šesté 

kapitole byla provedena komparace podpor z veřejných prostředků, nevládních 

organizací a od podnikatelských inkubátorů. Tato kapitola obsahuje i shrnutí 

jednotlivých zjištěných dat. 

Z provedené analýzy a komparace vyplývá, ţe finanční podpory plynoucí z veřejných 

prostředků, konkrétně z Úřadu práce, nejsou v České ani v Slovenské republice 

dostatečně vyuţívány, přestoţe prvotní myšlenka této podpory byla jistě dobře míněná. 

Naopak nefinanční podpora z podnikatelských inkubátorů ve formě pronájmů 

kancelářských a dalších prostor je pro začínající podnikatele skvělou moţností k jejich 

rozvoji díky zvýhodněnému nájmu a inkubační době, která činí pět aţ šest let a je 

poměrně hojně vyuţívána.  

Tato bakalářská práce by měla přiblíţit moţnosti, kterými mohou začínající podnikatelé 

podpořit své podnikání. Informace uvedené v této práci by měly být srozumitelné  

i lidem, kteří se nezaobírají otázkami v oblasti podnikání a podpor podnikání, a tak 

můţe být vyuţita v praxi, tedy i mimo akademickou sféru.   
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Abstrakt 

HONZOVÁ, Veronika. Finanční podpory pro začínající podnikatele – komparace ve 

vybraných zemích. Plzeň, 2018. 77 s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. 
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podnikatel, finanční podpora, nefinanční podpora, Česká republika, Slovenská 

republika, komparace 

 

Tato bakalářská práce se zabývá podporami pro začínající podnikatele v České a 

Slovenské republice. Tato práce má několik cílů, jedním z nich je porovnání podpor pro 

začínající podnikatele v těchto zemích. První část se zabývá teoretickými poznatky 

z problematiky podnikání a právními aspekty podnikání. V druhé části je práce 

zaměřena na popis moţných finančních a nefinančních podpor pro začínající 

podnikatele ve vybraných zemích a dále je provedena analýza vybraných podpor. 

Komparace a shrnutí jednotlivých zjištěných dat je obsaţeno v závěrečné části práce.   
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This bachelor thesis deals with support for starting entrepreneurs in the Czech Republic 

and Slovakia. This thesis has several goals, one of them is to compare support for 

starting entrepreneurs in the selected countries. The first part deals with theoretical 

knowledge of business issues and legal aspects of business. The second part of the 

thesis is focused on the description of financial and non-financial support for starting 

entrepreneurs and the analysis of selected supports is performed. The final part of the 

work contains a comparation and summary of particular discovered data. 


