
Podpora podnikavosti

 Pro začínající podnikatele

 Pro rodinné firmy

 Pro řemeslníky

 Pro ženy v podnikání

 …rady, tipy a doporučení z praxe     



 

Začínající podnikatelé
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Klesá počet podnikatelů

Lidé se do podnikání příliš nehrnou…

Co brání v podnikání?

Co motivuje stát se podnikatelem/kou?

Co motivuje mladé k tomu být 

zaměstnancem?
Nezávislý průzkum AMSP ČR –

5/2013



Nejcennější informace

Jak sehnat investory / finance

Jak oslovit nové zákazníky

Jak založit firmu

Největší bariéry:

Nemám peníze

Nemám nápad

Nemám se s kým poradit



SVOU CESTOU –

Young Business

 Projekt AMSP ČR - start  v květnu 2013

 Bezplatná registrace na www.svou-cestou.cz

 Součástí jsou mj. tyto aktivity: 

http://www.svou-cestou.cz/


SVOU CESTOU –

Young Business

Erasmus pro mladé začínající podnikatele 
(Erasmus for Young Entrepreneurs) 

Evropský program pro začínající podnikatele je 

jedinečnou šancí pro všechny, kteří uvažují v nejbližší 

době o zahájení podnikání, či pro ty, kteří již krátce 

podnikají.

****

Grant 300.000 Kč – registrace do 30.9.2014.



 

Nástupnictví
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Rodinný byznys

70 % rodinných firem 

nepřežije generační 

výměnu



Rodinný byznys

 základem světové, nikoliv však české ekonomiky

 ve světě kontrolují rodinné firmy téměř 80 % HDP 
vytvořeného podnikatelskými subjekty, v ČR jen 25 %

 rodinné firmy dokážou ustát daleko větší otřesy než 
podniky ovládané najatými manažery,

 rodina v podnikání je v současnosti nejpoptávanější
obchodní partner a banky se předhánějí v nabídkách 
jejich úvěrování

 jsou již dnes regionálními vzory, zaměstnavateli a 
těmi, kdo podporují svoje bezprostřední okolí, aniž 
by to hlásili do všech světových stran



Rodinný byznys

Výsledky aktuálního průzkumu mezi rodinnými firmami:

 Česká statistika nezná pojem „rodinná firma“

 Rodinné firmy jsou většími optimisty v očekávání do 
budoucna

 Tržby měly růst necelé polovině rodinných firem

 Pozornost zaměřují na růst efektivity a personál

 Výhody rodinných firem: flexibilita, stabilita

 2/3 rodinných firem chtějí tradici zachovat a firmu předat

 Více jak polovina však nástupnictví ještě nezačala řešit

 Kompletní proces předání odhadují na dlouhou dobu 
(více jak 2 roky)



Rodinný byznys

Nejčastější otázky spojené s generační 
výměnou:

 Může má firma fungovat beze mě?

 Jak je důležitá firma pro moji rodinu?

 Byly by mé děti připraveny a schopny nyní převzít

firmu?

 Vím, jaké je spravedlivé rozdělení podílů ve

společnosti a majetku na mé děti?

 Může takové rozdělení vyvolat v rodině spory?



Rodinný byznys

AMSP ČR – aktivity:
- Projekt „RODINNÁ FIRMA“ – zapojte se bezplatně

- Semináře a workshopy pro zakladatele a nástupníky

- Právní, majetkové a daňové otázky nástupnictví

- Psychologická hlediska předávání / přebírání firmy

- Zkušenosti ze zahraničí, osvědčené postupy

- Další řešení, pokud není nástupník (najatý manažer, 

prodej)

- Soutěž RODINNÁ FIRMA ROKU–

www.rodinnafirmaroku.cz

přihlaste se a zviditelněte se – registrace do 

30.9.2014

http://www.rodinnafirmaroku.cz/
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Fandíme řemeslu

kvalitní řemeslo je základem 

infrastruktury a vizitkou regionů

podpora řemesel v ČR je však 

v žalostném stavu 

diskuse o něm je velmi povrchní 

a neodborná

řemeslné cechy nemají systémové 

zastání



Fandíme řemeslu

politici se živnostníky ohánějí pouze 

v předvolební kampani, ale jejich faktické 

problémy jsou jim na míle vzdálené

veřejná diskuse se zužuje pouze na 

paušály a švarcsystém

problémem je klesající odbornost, 

nezájem mladých, 

naprostá společenská absence hrdosti



Fandíme řemeslu

AMSP ČR – co máme pro řemeslníky?

Projekt „FANDÍME ŘEMESLU“ - bezplatné zapojení

 Praktické informace pro řemeslníky (právní rádce, 
řízení pohledávek, propagace, kde hledat 
zákazníky..)

 Desatero ke švarcsystému pro řemeslníky a firmy

 Spolupráce s učilišti, osvěta mezi rodiči

 Navrhujeme změnu živnostenského zákona

 AMSP ČR prosadila zachování 80% výdajových 
paušálů pro řemeslníky

 Soutěž o 300.000 Kč – registrace již uzavřena.
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Ovládnou ženy byznys

21. století?

 Za poslední rok začalo podnikat 

desetinásobně více žen než mužů

(Meziročně cca 10.000 žen a jen 700 mužů)

 Proč jsou ženy odolnější? 

 Co je motivací žen stát se podnikatelkou? 

 Jaké informace jsou pro začínající 

podnikatelky nejcennější? 



Postoje žen k podnikání

Výsledky průzkumu mezi ženami – PLUSY 

podnikatelek:

 podnikatelky jsou se svým životem více 

spokojeny než zaměstnankyně

 banky je vítají – lepší platební morálka a 

zodpovědnost

 v nezávislosti vidí potenciál, jsou připraveny 

bojovat

 jejich přirozené vlastnosti jsou jako šité na míru 

požadavkům moderního obchodu

 jsou odolné, netrpí sebestředností a dokážou 



Postoje žen k podnikání

Překážky pro start podnikání:

 Strach, že se podnikáním neuživí

 Nedostatek financí

 Chybějící nápad

 Neznalost poptávky pro produktu/službě

 Nedostatečná státní podpora

 Přebujelá administrativa spojená s podnikáním

 Stěžejní je PODPORA RODINY



Postoje žen k podnikání

Jaké informace jsou nejcennější?

 Srozumitelné informace o podmínkách 

podnikání

 Rady, tipy a doporučení, jak oslovovat 

zákazníky

 Kde hledat inspiraci, zkušeného rádce

 Jak začít - konkrétní příklady a ukázky

 Jak sebrat odvahu a ZAČÍT



Postoje žen k podnikání

Nejčastější podnikatelské záměry žen?

 E-shopy, obchodování na internetu

 Nabídka vlastních služeb a produktů –

kadeřnictví, kosmetika, masáže, vlastní 

potravinářské výrobky, výroba bižuterie, 

oděvních doplňků, vlastní cukrárna, kavárna, 

květinářství, floristika

Startovní kapitál: 

50-200 tisíc korun podle typu podnikání

 Příprava grantu na r. 2015.



„Práce snů“



Podpora žen v podnikání

Co nabízí AMSP ČR ženám?

 Projekt „PODNIKAVÁ ŽENA“ 
www.podnikavazena.cz

 Bezplatná registrace

 Seznamte se - Zapojte se - Vzdělávejte se

 Praktické rady, tipy a doporučení pro začínající 
podnikatelky

 Krok za krokem labyrintem právních, 
finančních a marketingových dovedností

 Nebojte se začít! Pomůžeme Vám!



 

První privátní inkubátor 

pro české MSP v USA
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NOVINKA



První privátní inkubátor

 Na založení se dohodla AMSP ČR a rodina 

Rausnitzových, amerických majitelů MEOPTA

 Rausnitzovi budou zázemí v USA financovat

 Českým firmám připraví administrativní a z 

části i výrobní zázemí

 Dále poskytnou obchodní know-how, právní 

podporu a kontakty na bankéře

 Do konce roku 2014 bude vybráno prvních 5 

firem
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Založena v r. 2000.

Hájí zájmy 260.000 podnikatelských subjektů:

(firmy, živnostníci a jejich organizace – cechy, 

svazy,..)

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání.

Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou.

Nejsme úřad.



Děkuji za pozornost

Pište, volejte – odpovídáme 

všem!



Kontakt

Eva Svobodová

generální ředitelka

tel.: 236 080 452, svobodova@amsp.cz

www.amsp.cz

mailto:svobodova@amsp.cz
http://www.amsp.cz/

