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Informační servis je připravován v rámci projektu Podnikání bez překážek, který realizuje Rozvojové partnerství Merkur

Vážení čtenáři,
přinášíme Vám další číslo Informačního bulletinu AFTERCARE pro začínající
podnikatele, který vydává Jihočeská
hospodářská komora, člen Rozvojového partnerství Merkur, v rámci projektu „Podnikání bez překážek“. Tento
Informační servis je připravován pro
začínající podnikatele a distribuován
v elektronické podobě jedenkrát měsíčně zcela zdarma.
Opět jsme pro Vás připravili aktuální informace o novinkách v projektu
Podnikání bez překážek, o novinkách
v oblasti podpory podnikání, aktuality
z oblasti legislativy nebo o důležitých
zdrojích informací, které jsou pro Vás,
začínající podnikatele, nezbytné.
Na stránkách tohoto elektronického
zpravodaje mají podnikatelé, kteří absolvovali kurz realizovaný na Jihočeské
hospodářské komoře, možnost prezentovat svou firmu a nabídnout své
služby, produkty a výrobky také dalším
podnikatelům.
Věříme, že bulletin Vám přinese řadu
zajímavých informací a pomůže získat
výhody či navázat nové kontakty.
Tým Rozvojového
partnerství Merkur

O PROJEKTU:
Vzdělávejte se s námi
Cílem projektu Podnikání bez překážek, který je realizován v Jihočeském
kraji Rozvojovým partnerstvím Merkur,
je podpora osob, které se rozhodnou
zahájit podnikatelskou činností a následná péče o začínající podnikatele ve
formě roční bezplatné péče a pomoci
po zahájení podnikání, tzv. After Care.
Tato péče zahrnuje nejen odborné poradenství, které poskytují jednotlivá
BENEFFIT kontaktní místa, ale i další
nabídku vzdělávání – After care pro začínající podnikatele – vzdělávací část.
Jedná se o pravidelně aktualizovanou
databázi vzdělávacích akcí a seminářů
konaných v Jihočeském kraji pro potřeby začínajících podnikatelů. V databázi zájemce nalezne připravované
semináře, školení a další akce s jejich
popisem, datem a místem uskutečnění, pořadatelem nebo popř. odkazem
na pořadatele.
Akce uveřejněné v této databázi jsou
rozděleny do těchto oblastí :
• vzdělávání týkající se legislativních
změn

• vzdělávání v oblasti finančních prostředků
• vzdělávání v oblasti celoživotního
vzdělávání
Aktuální přehled těchto vzdělávacích akcí
naleznete na stránkách projektu http://
www.bwo-mercury.com
Osoby, které se rozhodly zahájit podnikatelskou činnost nebo si s touto myšlenkou alespoň pohrávají a nebo osoby,
které mají zájem si v této oblasti doplnit či rozšířit své znalosti a dovednosti,
mohou absolvovat vzdělávací kurzy,
které jsou další aktivitou projektu Podnikání bez překážek. Jedná se o:
• 15 denní vzdělávací kurz Podnikání bez překážek, jehož smyslem je
přiblížit zájemcům výhody i úskalí
podnikání, podporovat a rozvíjet jejich dosavadní znalosti a zkušenosti
a motivovat je k jejich rozhodnutí
vstoupit do podnikání. Při absolvování kurzu se účastníci se základy
daňové a účetní problematiky, ekonomiky, managementu nebo marketingu. Zahájení dalšího kurzu je
plánováno na 1. dubna 2008.

• 3,5 denní vzdělávací kurz Podnikatelské minimum, který, na rozdíl od kurzů dlouhodobých, nemá stanoveny
pevné termíny. Termín tohoto kurzu
se stanoví po dohodě s pracovníkem
příslušného BENEFIT kontaktního
místa dle časových možností lektora i účastníků. Náplň tohoto kurzu
lze také upravit dle potřeb a přání
účastníků tak, aby se účastníkům
kurzu dostalo takových informací,
které jsou pro ně důležité.
Stejně jako v 15-ti denním kurzu, tak
i v 3 denním, účastníci obdrží učební
materiál, osvědčení o úspěšném absolvování a jako výstup zpracovaný
vlastní podnikatelský plán dle osnovy
platné pro předložení případné žádosti
o finanční podporu na začátek podnikání, kterou poskytují příslušné úřady
práce.
Více informací o projektu naleznete na
stránkách http://www.bwo-mercury.
com
Odborné poradenství Vám poskytnou
pracovníci BENEFIT kontaktních míst,
jejichž seznam naleznete na http://
www.bwo-mercury.com/files/Kontakty.pdf

Validace projektu Podnikání bez překážek
Aby mohlo dojít k šíření a přenosu produktů do dalších organizací a jejich skutečnému využití těmito organizacemi, musí být produkty nejenom konkrétní,
ale také uznávané kvality. Kdo by si chtěl „koupit“ produkt s malou přidanou
hodnotou a který není kvalitní?
Proto v druhé polovině března proběhne na půdě Jihočeské hospodářské komory validační jednání k projektu Podnikání bez překážek, jehož smyslem je
uznání kvality vytvořeného produktu, tak aby bylo takový produkt možné šířit
a přenášet do dalších organizací, které o něj měly zájem. Validace také může
být příležitostí pro kontaktování a vyjednávání s potenciálními uživateli produktů.
V našem případě se bude jednat o validaci učebnic sloužících k aktivní výuce
v rámci kurzu Podnikání bez překážek a o validaci samotných BENEFIT kontaktních míst, která poskytují poradenství začínajícím podnikatelům. Díky validaci
tak tyto produkty a služby budou mít zajištěnu značku kvality, bude zvýšena
jejich důvěryhodnost a dosáhnou všeobecného uznání.

Tento projektu je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

www.bwo-mercury.com
1

AKTUÁLNĚ:
Víte co je insolvenční zákon? Máte
nějaké dluhy nebo dluží někdo Vám?
Nový insolvenční zákon si zaslouží Vaši
pozornost.
Dne 1. ledna 2008 nabývá účinnosti
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradí dosud
platný zákon o konkursu a vyrovnání.
Nový insolvenční zákon zásadním způsobem mění právní prostředí, v němž
se řeší situace dlužníka, který se ocitnul
v úpadku. Zde najdete informace, které
vám insolvenční zákon přiblíží a pomohou se v něm orientovat.

Shrnutí toho, co by měl o insolvenčím právu vědět každý:
1. Do úpadku se může dostat téměř
kdokoliv.
Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1. ledna 2008,
může být v úpadku téměř kdokoliv
- občan, obchodní společnost, státní
podnik, nadace, občanské sdružení,
družstvo apod.
2. Elektronický insolvenční rejstřík Váš zdroj informací a Váš pošťák v insolvenčním řízení.
Všechny důležité informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení
budou veřejně přístupné cestou Internetu v tzv. insolvenčním rejstříku
na webových stránkách http://isir.
justice.cz nebo http://www.justice.
cz nebo na těchto stránkách. Prostřednictvím tohoto rejstříku bude
také doručována většina soudních

rozhodnutí a jiných písemností. Nespoléhejte se proto při doručování
pouze na obálku s pruhem.
3. Zahájení řízení nemusí nutně znamenat, že soud rozhodne, že jste
v úpadku.
Insolvenční řízení se zahajuje na návrh dlužníka nebo věřitele. Dlužník,
který se ocitne v úpadku, případně
mu úpadek hrozí, by měl začít s věřiteli vyjednávat o řešení své situace.
Za určitých podmínek může být pro
dlužníka výhodné, podá-li sám na
sebe insolvenční návrh. Poctivému
dlužníku dává zákon více šancí k překonání úpadkové situace. Pokud najdete své jméno v insolvenčním rejstříku nebo bude-li Vám oznámeno, že
proti Vám bylo zahájeno insolvenční
řízení, nepodléhejte panice. Znamená to, že soud zkoumá Vaše majetkové poměry. Dokud soud nerozhodne
o Vašem případném úpadku, můžete dokázat, že v úpadku nejste nebo
že jste ho již odvrátili. Urychleně se
poraďte s odborníky, aktivně spolupracujte se soudem a snažte se domluvit se svými věřiteli.
4. Oddlužení (tzv. osobní bankrot),
může být šancí pro poctivého dlužníka, jak vyřešit finanční problémy.
Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka - nepodnikatele také tzv. oddlužením. Návrh na povolení oddlužení
může podat pouze dlužník a k návrhu
musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud
vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý

a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří
nemají své pohledávky zajištěny, se
totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 %. Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti
a soud oddlužení povolí, rozhodnou
věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda
dlužník bude po dobu příštích pěti let
odevzdávat věřitelům téměř všechny
své příjmy nad rámec životního minima (tzv. splátkový kalendář). Jestliže
dlužník řádně plán oddlužení splní,
soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí. Jinak na majetek dlužníka
vyhlásí konkurs.
5. Vedle nových insolvenčních řízení
budou soudy dokončovat konkursní
řízení.
Novým insolvenčním zákonem se
řídí řízení zahájená po 1. lednu 2008.
Pro řízení, která byla zahájena před
tímto datem, platí dosavadní právní
úprava konkursu a vyrovnání, která
stojí na odlišných principech a pojmech. Hodláte někomu půjčit nebo
zvažujete zahájit obchodní spoluprá-

Jste podnikatel, živnostník nebo firma?
Máte nějaké objektivní důvody k tomu,
že nejste schopni zaplatit vyměřenou
daň? V těchto případech může správce
daně na základě žádosti daňového subjektu povolit posečkání daně nebo její
zaplacení ve splátkách.
Posečkání daně lze povolit také u částek, u nichž lze očekávat, že budou odepsány. Tuto problematiku řeší zákon č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
v § 60. Jednat v této záležitosti, tedy
podat žádost, může daňový subjekt,
to znamená jak fyzická, tak právnická
osoba, za kterou jedná statutární orgán
nebo ten, kdo je za ni oprávněn jednat.
Za každý daňový subjekt může jednat
zmocněný zástupce.
Důvody pro posečkání daně
Správce daně povolí posečkání daně,

pokud by neprodlené zaplacení daně
bylo pro dlužníka spojené s vážnou
újmou, nebo není-li z jiných důvodů
možné vybrat celý daňový nedoplatek
najednou.
Žádost o posečkání daně
Žádost se podává nebo doručuje na
místně příslušný finanční úřad, tj. ten
úřad, který daň, jejíž posečkání žádáme,
vyměřil a předepsal. Adresa, telefonické spojení a jména pracovníků správce
daně jsou uvedeny na příslušném platebním výměru na daň. K žádosti je
třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení
a důvody v žádosti uváděné. Není třeba
prokazovat skutečnosti obecně známé
nebo známé správci daně z jeho činnosti, jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve sbírce zákonů.
Poplatky
Je předepsán správní poplatek ve výši
400 Kč. Poplatek lze uhradit například
vylepením kolkové známky na žádost.

6. Co lze očekávat od nového insolvenčního zákona?
• Rychlost - Zákon nabízí rychlejší řešení vztahů dlužníka s věřiteli, ale
předpokládá také Váš aktivní přístup.
• Transparentnost - Možnost sledovat
vše důležité o insolvenčních řízeních
v insolvenčním rejstříku je výhodou,
ale také nezbytností pro ty, kteří nechtějí přijít o svá práva a chtějí insolvenční řízení ovlivňovat.
• Efektivitu - Nové cesty pro dlužníky,
příslib uspokojivějšího řešení pro
věřitele, ozdravení ekonomického
prostředí a právních vztahů mezi
dlužníky a věřiteli.
• Ale také odpovědnost - Každé soudní řízení znamená určitá rizika pro
všechny zúčastněné. Chovejte se
proto odpovědně již v době, kdy dluhy vznikají a dělejte vše proto, abyste dokázali svou majetkovou situaci
včas uspokojivě uspořádat.

Zrušení povinnosti evidence plateb
prostřednictvím registračních pokladen
Dnem 1. ledna roku 2008 nabyl účinnosti zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve smyslu zrušení povinného používání registračních pokladen povinnými subjekty. Povinný subjekt tedy není povinen, dle novelizace
zákona o registračních pokladnách, zajistit evidenci plateb prostřednictvím
registrační pokladny.

ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Co dělat
dělat, když potřebuje
potřebujete posečkat se zaplacením
daně?

ci? Pak
P Vám doporučujeme, abyste o
od ledna 2008 nahlíželi jak do:
insol
insolvenčního rejstříku https://isir.
c
justice.cz,
tak i do evidence úpadců
příst
přístupné
na adrese www.justice.cz,
která obsahuje informace o dosud
nesk
neskončených
řízeních podle zákona
č 328/1991
32
č.
Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem poplatku není přijetí žádosti, pokud požadovaná úleva činí
trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku. Nezaplatí-li žadatel správní poplatek ani
v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě,
správce daně zastaví zahájené řízení
nebo úkon neprovede, nestanoví-li zákon o správních poplatcích jinak. Pokud
je žádosti vyhověno, mohou být stanoveny další podmínky. Nesplnění termínů a podmínek může vést ke ztrátě vý-

hod plynoucích z posečkání či povolení
splátek. V době povoleného posečkání
či splátkování daně,
d
pokud není v rozhodnutí stanov
stanoveno jinak, se při dodržení stanovených
stanovený podmínek nepočítá
penále, ale za dobu posečkání daně
nebo splátek daně se počítá úrok z odložené částky ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené
o sedm procentních bodů, platné pro
první den příslušného kalendářního
pololetí. Finanční úřad nemá povinnost
podané žádosti zcela nebo i jen částečně vyhovět, ani nemusí své rozhodnutí
odůvodňovat. Vždy záleží jen na věrohodnosti a závažnosti předkládaných
důkazních prostředků.

Daňové kalkulačky
Spočítejte si své daně pomocí daňové kalkulačky. Na stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz naleznete daňové kalkulačky, které počítají hodnoty podle
schválené daňové reformy.
• Daňová kalkulačka 2008 provede orientační výpočet daňového přiznání za
rok 2008 dle schválené daňové reformy. Výpočet společného zdanění manželů uplatnit NELZE.
• Daňová kalkulačka 2007 provede orientační výpočet daňového přiznání za
rok 2007 s možností uplatnění společného zdanění manželů.
• Orientační výpočet čisté měsíční mzdy v roce 2008 pro zaměstnance, který
v roce 2008 pobírá měsíční mzdu.
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K žádosti o pří
příspěvek je nutné
doložit:

PODPORA PODNIKÁNÍ

• podrobně zpracovaný
zprac
podnikatelský
záměr
• finanční rozvahu
rozvah předpokládaných
nákladů
příjmů a náklad
doklad
podnikat
• d
kl d o oprávnění
á
• potvrzení o bezdlužnosti
• doklad o zřízení účtu u peněžního
ústavu
• vztah k objektu ve kterém bude SVČ
provozována
• vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu SVČ

Jak o příspěvek požádat:
Ja
• Žádost o poskytnutí finančního příspěvku je třeba podat písemně na
předepsaném tiskopise - tento tiskopis je možné získat na příslušném
úřadu práce nebo na adrese https://
portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni
• Jako součást žádosti je nutné doložit potvrzení o tom, že žadatel nemá
daňové nedoplatky - potvrzení vydá
příslušný finanční a celní úřad. Toto
potvrzení nesmí být starší než 1 měsíc k datu podání žádosti.

Úřad práce poskytuje
finanční příspěvky pro
výkon SVČ

fikání a poskytnout jim jednorázový finanční příspěvek na částečnou úhradu
nákladů vzniklých při zahájení samostatné výdělečné činnosti.Podmínky
získání finančních prostředků jsou však
velmi přísné.

Uchazeči o zaměstnání evidovanému
na úřadu práce, kterému nelze zprostředkovat běžným způsobem a po
určitou dobu vhodné zaměstnání se
mohou rozhodnout, že vyřeší svou tíživou situaci v podobě nezaměstnanosti
zahájením samostatně výdělečné činnosti. To znamená, že začnou podnikat
a vlastně tak zaměstnají sami sebe.

Základní podmínkou pro získání tohoto
příspěvku je, že doba trvání evidence
uchazeče na úřadu práce musí být minimálně půl roku, dále pak žadatel o tuto
podporu písemně zpracuje podnikatelský záměr včetně finanční kalkulace
a předpokládaných nákladů spojených se
zahájením činnosti. Takový podnikatelský
záměr musí být ekonomicky kvalitní, musí
vykazovat znaky reálnosti nebo musí být
časově neomezený z pohledu uplatnění

Takovým osobám může příslušný úřad
práce pomoci v začátcích jejich podni-

NEVÍTE SI RADY SE ZPRACOVÁNÍM SVÉHO PODNIKATELSKÉHO
ZÁMĚRU?
Přijďte k nám a absolvujte kurz Podnikatelské minimum, který pro Vás organizujeme v rámci projektu Podnikání bez překážek. 3,5 denní kurz nabízí základní informace o podmínkách podnikání, které by měl potenciální podnikatel znát a splňovat a praktickou část, kdy si absolvent za pomocí odborného lektora zpracuje
svůj vlastní podnikatelský záměr. Na rozdíl od kurzu dlouhodobého, které bude
opět otevřen 1. dubna t.r., nemají tyto „minikurzy“ stanoveny pevné termíny. Termín tohoto kurzu se stanoví po dohodě s pracovníkem příslušného BENEFIT
kontaktního místa dle časových možností lektora i účastníků. Náplň tohoto kurzu
lze také upravit dle potřeb a přání účastníků tak, aby se účastníkům kurzu dostalo
takových informací, které jsou pro ně důležité.
Stejně jako v dlouhodobém kurzu, obdrží účastníci učební materiál, osvědčení
o úspěšném absolvování a jako výstup zpracovaný vlastní podnikatelský plán dle
osnovy platné pro předložení případné žádosti o finanční podporu na začátek
podnikání, kterou poskytují příslušné úřady práce.
Více informací o krátkodobých i dlouhodobých kurzech Vám poskytnou pracovníci jednotlivých BENEFIT kontaktních míst, jejichž seznam naleznete na
http://www.bwo-mercury.com/files/Kontakty.pdf.

práce. Dále musí splňovat další
na trhu práce
podmínky stanovené příslušným úřadem
práce.
Poskytnutý příspěvek lze použít na nákup strojů, zařízení, vybavení provozovny
a úhradu nákladů uskutečněných po podpisu dohody. Nelze jej použít na provozní
náklady, nákup zboží, materiálu apod.
V případě, že žadatel příspěvek získá, je
povinen provozovat samostatně výdělečnou činnost v daném oboru po dobu nejméně 24 měsíců a mít tuto činnost jako
hlavní zdroj příjmů.

• O finanční příspěvek je třeba žádat
a žádost vyřídit před zahájením SVČ
( O každé žádosti je tedy nutné rozhodnout před zahájením podnikání
– není možné požádat o příspěvek
dodatečně a vyřizovat žádost se
zpětnou platností. ).
O konkrétní výši příspěvku rozhoduje příslušný úřad práce, který vychází
z kalkulovaných nákladů a dále z priorit stanovených v programu realizace
aktivní politiky zaměstnanosti na daný
rok a z objemu přidělených finančních
prostředků.
Podrobné informace, žádosti a kontakty na příslušné pracovníky naleznete
na stránkách http://portal.mpsv.cz/sz/
local pod jednotlivými úřady práce.

DAŇOVÝ KALENDÁŘ – ÚNOR 2008
Pondělí 11. 2. - spotřební daň

• splatnost daně za prosinec 2007 (mimo
spotřební daň z lihu)

Pátek 15. 2. - daň z příjmů

• podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního
zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
• podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

Středa 20. 2. - daň z příjmů

• měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků
• podání vyúčtování daně z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
za zdaňovací období 2007

Pondělí 25. 2. - spotřební daň

• splatnost daně za prosinec 2007 (pouze
spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za leden 2008
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené
nafty a ostatních (technických) benzinů za
leden 2008 (pokud vznikl nárok)

Pondělí 25. 2. - daň z přidané
hodnoty

• daňové přiznání a daň za leden

Pondělí 25. 2. - ekologické daně

• daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
pevných paliv a elektřiny za leden 2008

Pátek 29.2. - daň z příjmů

• odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně za leden
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Kde půjčí na start
do Vašeho
podnikání
Lidem, kteří nemají dosud uzavřeno ani
jedno dvanáctiměsíční účetní období,
půjčí třeba Česká spořitelna, a to prostřednictvím úvěrů 5 PLUS - buď provozního, nebo účelového investičního. Podle
názvu se produkty nesou ve znamení
čísla pět. Jako spoluúčast na financování
vám stačí pět procent z celkových nákladů. Do pěti dnů se dozvíte, zda byl úvěr
schválen a o pět měsíců je možné odložit první splátku jistiny. Maximální doba
splatnosti je u investičního úvěru deset
let, u provozního trvá šest let. Do 500
tisíc korun postačuje zajištění formou
biankosměnky. Klient tak získá úvěr rychle a s minimálním požadavkem vlastních
zdrojů na financování svého záměru.
GE Money Bank zase začínajícím podnikatelům poskytuje hned po přidělení
IČ stotisícový kontokorent Mini Flexi
Business. Klient nemusí doložit daňové
přiznání. U specifických profesí jako jsou
lékaři, lékárníci, veterináři, daňoví porad-

ci, notáři a advokáti, nabízí bez předložení daňového přiznání částku až do výše
jednoho milionu korun bez zajištění.
Stačí předložit dokumenty opravňující
k podnikání, a to bez jakékoli podmínky
délky podnikání. Kdo už má za sebou
jedno účetní období, může dostat úvěr
Expres Business. Jedná se o neúčelový
úvěr, v rámci něhož podnikatelé nemusejí dokládat, nač chtějí peníze využít.
Výše nezajištěného úvěru je až 500 tisíc.
Zajištěný Expres Business je pak poskytován až do výše tří milionů. Při předložení
dvou daňových přiznání můžete bez zajištění nemovitostí požádat až o milion,
se zajištěním až o pět milionů korun. Rozhodnutí o schválení se klient dozví do několika minut od podání žádosti a peníze
jsou mu připsány na účet nejpozději do
druhého dne od podpisu smlouvy.

run. Nemusí mít přitom uzavřeno ani
jedno účetní období.

Komerční banka nabízí začínajícím podnikatelům balíček služeb Efekt Start.
Obsahuje běžný účet s možností čerpat
povolený debet, platební kartu a zvolenou službu přímého bankovnictví včetně pěti bezplatných transakcí měsíčně.
Služby vyjdou na 117 korun za měsíc. Po
šesti měsících má díky Efekt Start žadatel
možnost získat povolený debet až 100
tisíc, kreditní kartu až na 200 tisíc nebo
podnikatelský Profi úvěr až 500 tisíc ko-

Po třech měsících podnikání půjčí začínajícím byznysmenům Raiﬀeisenbank.
Výše půjčky se odvíjí od výše kreditních
obratů na účtu klienta u banky. Začínajícím podnikatelům doporučuje kontokorent pro pokrytí provozních potřeb
a splátkový úvěr, případně hypotéku pro
pokrytí investičních potřeb. Rámec kontokorentu pro podnikatele je 30 tisíc až
tři miliony korun. Je nabízen vždy na jeden rok, ale je možnost ho automaticky

prodloužit. K zajištění běžně stačí biankosměnka. Podnikatelská rychlá půjčka,
kterou banka také nabízí, je úvěr určený
k financování investic i provozu. Ve většině případů ho poskytuje jako nezajištěný
nemovitostí.
UniCredit Bank zase doporučuje začínajícím podnikatelům rychlé varianty investičních nebo provozních úvěrů. Předpokladem ovšem je, že klient ještě nemá
u UniCredit Bank žádné dříve poskytnuté
úvěry. Je ovšem požadováno daňové přiznání za dvě období.

Přehled půjček o jednotlivých bankovních ústavů:
ČESKÁ SPOŘITELNA

ČSOB

GE MONEY BANK

RAIFFEISENBANK

UNICREDIT BANK

INVESTIČNÍ ÚVĚR
5 PLUS

ÚČELOVÝ ÚVĚR

WXPRESS BUSINESS

PODNIKATELSKÁ
RYCHLÁ PŮJČKA

RYCHLÝ INVESTIČNÍ
ÚVĚR

0,5 – 2
min. 5 000 Kč

1

0

min. 0,5
min. 5 000 Kč

0,5
5 000 – 25 000 Kč

500 000 – 5 000 000

Individuálně dle
zajištění

40 000 – 5 000 000

30 000 – 3 000 000

100 000 – 3 000 000

Min. úroková sazba (%)

6,4

6,75

8,07

7,1

10

Správa a vedení (Kč/měs.)

300

1% z úvěru
min. 300

300 (do1 mil.)
500 (nad 1 mil.)

300 (do1 mil.)
200 (nad 1 mil.)

300

zdarma

1

5
min. 1 000 max.3 000 Kč

min. 1
min. 5 000 Kč

Individuální podmínky

Název produktu:
Poplatek za poskytnutí úvěru
(%z půjčky)
Rámec úvěru (Kč)

Náklady na mimoř. Splátku (%
z částky)

Přeplatek půjčky ve výši 2 mil. na 5 let. Splátky jsou počítány pro nejnižší úrokovou sazbu:
ČESKÁ SPOŘITELNA

ČSOB

GE MONEY BANK

RAIFFEISENBANK

UNICREDIT BANK

Měsíční splátka (Kč)

39 602

39 367

40 618

39 697

42 900

Přeplatek (Kč)

376 000

382 020

437 080

381 820

574 000

Začínající
podnikatelé mohou podávat žádosti
o dotaci do Programu rozvoje venkova
Od 26. února 2008 mohou začínající podnikatelé opět podávat žádosti
o dotaci do Programu rozvoje venkova.
V rámci 3. kola příjmu žádostí mohou
využít opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Žádat
o dotaci mohou fyzické a právnické
osoby, které zaměstnávají méně než 10
zaměstnanců. Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do
2000 obyvatel.
Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem
vytváření pracovních míst a rozvoje
bohaté hospodářské struktury neze-

mědělských aktivit. Oblastí podpory
je zejména drobná výroba a řemesla
(např.: truhlářství, tesařství, kovářství,
výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické
práce, zámečnictví, čalounictví apod.),
služby pro hospodářství (např. opravy
strojů a zařízení) a maloobchod. Dále
je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti
venkova. Přednostně je podporováno
využití existujících budov a ploch a prosazování inovačních přístupů. Opatření
není určeno pro podporu cestovního
ruchu.

V rámci 3. kola příjmu žádostí do PRV
mohou žadatelé předkládat projekty
rovněž na modernizaci zemědělských
podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností
nezemědělské povahy. Dostane se
také na obnovu lesního potenciálu po
kalamitách a podporu společenských
funkcí lesů.

Na třetí kolo příjmu žádostí pro opatření osy I, II a III je vyčleněna částka téměř devadesát čtyři miliony euro, tedy
přibližně dvě a půl miliardy korun.
Podrobné informace o Programu rozvoje venkova naleznete na internetových stránkách Státního zemědělského
intervenčního fondu www.szif.cz, který
je správcem programu.

Partnery projektu jsou:
JIHOČESKÁ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA

Úřad práce Prachatice

Úřad práce České Budějovice

INFORMAČNÍ BULLETIN
AFTERCARE pro začínající podnikatele vydává
Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, 370 01 České Budějovice
http://www.jhk.cz
Pravidelné zasílání INFORMAČNÍHO BULLETINU lze objednat
na e-mailu: halabicova@bwo-mercury.com
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