3. Analýza trhu


c harakteristika trhu (popis lokality, sezónních vlivů, geografické
výhodnosti atd.)



 otenciální zákazníci (kdo budou mí klienti – podnikatelské subp
jekty, běžní občané, stálá klientela, návštěvníci atd.)



s polupráce s obchodními partnery (dodavatelé, odběratelé, jiní
partneři)



 nalýza konkurence (zhodnocení trhu z hlediska konkurence
a
v okolí – přednosti a nedostatky oproti konkurenci, např. umístění provozovny, dostupnost ceny, kvalita, výhody a nevýhody nabízeného výrobku, příp. služby ve srovnání s místní konkurencí
apod.)



 lánované formy propagace a reklamy (publicita, výhodná balep
ní, slevy, vzorky, soutěže, osobní prodej, využití internetu)

Zvažujete podnikání –
samostatnou výdělečnou
činnost (SVČ)?

4. Přednosti podnikatelského záměru


Podnikatelský záměr v případě žádosti
uchazeče o zaměstnání
o finanční příspěvek k podnikání
Jednotlivé části podnikatelského záměru mohou být rozpracovány dle níže uvedených bodů. Aktuální požadavky na zpracování
podnikatelského záměru naleznete na www.portal.mpsv.cz/sz/
zamest/kestazeni/zadost_supm_svc_2015_0.pdf
1. Údaje o žadateli


jméno a příjmení, datum narození



 řehled dosaženého vzdělání, dosavadní praxe, dovedností,
p
schopností, certifikátů, osvědčení, příp. znalostí a praktických
zkušeností souvisejících s oborem činnosti v podnikatelském
záměru



přehled předchozích podnikatelských aktivit



zdůvodnění motivace k založení vlastní firmy

v yjmenujte skutečnosti, pro které se domníváte, že podnikatelský
záměr bude úspěšný, popř. inovativní prvky v zamýšlené činnosti

5. Nedostatky podnikatelského záměru


 veďte, co může negativně ovlivnit podnikatelskou činnost, např.
u
možnost vstupu dalších konkurentů na trh, pokles poptávky včetně důvodů poklesu

6. Doplňující údaje


informace, které zvyšují důvěryhodnost záměru (např. smlouvy,
smlouvy o smlouvě budoucí s dodavateli či odběrateli)



orientační ceník výrobků či služeb



 alší informace, pokud je chcete ke svému podnikatelskému zád
měru uvést

Kontakty

PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ
I ZAMĚSTNAVATELE

2. Charakteristika podnikatelského záměru


 ředmět podnikání a obor činnosti (podle živnostenského
p
oprávnění nebo jiného oprávnění k výkonu zamýšlené činnosti)



 opis podnikatelské činnosti (jaké výrobky či služby budu pop
skytovat, jaká je základní myšlenka a časový plán uskutečňování záměru, zda bude činnost vykonávána vlastními silami, popř.
rodinnými příslušníky, zda předpokládáte vytvoření nových pracovních míst – v jakém časovém horizontu, počet, profese)



 opis místa realizace záměru (umístění a popis místa výkonu
p
podnikatelské činnosti – typ objektu, vztah k objektu, prostorové zázemí, současné vybavení, potřeba úprav provozovny atd.)

ÚŘAD PRÁCE ČR

www.uradprace.cz
Tento leták vznikl v rámci projektu
„Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR“,
reg. č. projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00019.
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Co byste měli vědět,
pokud chcete zahájit podnikání


v jakém oboru chcete podnikat a zda splňujete pro zvolený obor
požadované podmínky (např. vzdělání, praxe)



 da k výkonu podnikání potřebujete další vzdělání, případně rez
kvalifikaci



jakou nejvhodnější formu podnikání zvolit (např. živnostenské
oprávnění)



 da potřebujete ke svému podnikání provozovnu a jaké podmínz
ky musí splňovat



jak zpracovat podnikatelský záměr



zda máte dostatečný vstupní kapitál pro zahájení podnikání



zda povedete daňovou evidenci nebo účetnictví



zda budete potřebovat zaměstnance



zda existuje nějaká finanční podpora pro začínající podnikatele



zdravotní pojišťovna



finanční úřad



celní úřad



Úřad práce České republiky



pojišťovna

Informace, které lze získat
na Informačním a poradenském
středisku pro volbu a změnu povolání


poradenství k volbě a změně povolání



 ožnost orientace ve výběru vhodné rekvalifikace (např. základy
m
podnikání, případně vhodné oborové zaměření v souladu se živnostenským zákonem)



 ožnost individuálního poradenství profesní orientace – pracovm
ní diagnostiky osobnostních dispozic pro výkon určitého povolání
a jeho formy



Důležité informace pro získání finančního
příspěvku od Úřadu práce ČR


 příspěvek na vytvoření tzv. společensky účelného pracovního
O
místa zřízeného za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (SÚPM SVČ), je nutno písemně požádat (součástí žádosti
musí být smysluplný podnikatelský záměr/plán), v době podání
žádosti musí být žadatel veden v evidenci ÚP ČR jako uchazeč
o zaměstnání.



 amostatná výdělečná činnost může být zahájena až po schváS
lení žádosti a po datu podpisu dohody o poskytnutí příspěvku.



 inanční příspěvek od ÚP ČR lze použít výhradně na náklady
F
spojené se zřízením pracovního místa pro výkon SVČ (např.
na nákup strojů, nářadí, zařízení a vybavení provozovny, tj. věci
trvalého charakteru).



 říspěvek nelze použít na provozní náklady, nákup zboží určeP
ného k jeho prodeji, nákup materiálu apod.



 ýši příspěvku určuje zákon o zaměstnanosti, o jeho konkrétní
V
výši a dalších podmínkách rozhoduje příslušná krajská pobočka
ÚP ČR.



 a příspěvek není právní nárok. Poskytování příspěvku nepodN
léhá režimu správního řízení, nelze se tedy proti zamítavému
stanovisku ÚP ČR odvolat.

informace o dalších inspirativních zdrojích včetně potřebné legislativy související se zahájením SVČ

V případě, že budete mít zájem zahájit samostatnou výdělečnou
činnost a současně získat finanční příspěvek, obraťte se na příslušné pracovníky útvaru trhu práce ÚP ČR, kteří vám sdělí konkrétní informace o tom, jak postupovat.

Další informace získáte na adrese:
www.portal.mpsv.cz

Aktuální formuláře k příspěvku naleznete
na adrese:
www.portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni

Můžete se inspirovat
i na dalších portálech, např.:
www.podnikanivkostce.cz

Důležité instituce pro zahájení podnikání


 agistrát, městský úřad, příp. obecní úřad (odbory – živnostenm
ský, stavební, životního prostředí)



peněžní ústav (banka)



hygienická stanice



Hasičský záchranný sbor ČR



Česká (Okresní) správa sociálního zabezpečení

www.podnikatelskyweb.cz
www.sss.penize.cz
www.or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
www.rzp.cz
www.nahlizenidokn.cuzk.cz
www.navolnenoze.cz

