
 
 

Nabídka seminářů pro přihlášené účastníky soutěže Jihoczech 
 
Čtvrtek 6.2.2020  od 15:00 hod 

Jak sestavit business plán (Dana Feferlová – Jihočeská hospodářská komora) 
• Co musí obsahovat business plán; 
• Business plán – krok za krokem. 

 
Čtvrtek 13.2.2020  od 15:00 hod 

Zakladatelský rozpočet (Lenka Chrobočková – Jihočeský vědeckotechnický park) 
• Jak přistupovat k sestavení rozpočtu;  
• Jaký potřebuji majetek pro podnikání a z čeho ho zaplatím; 
• Jaké budou předpokládané náklady a výnosy, kdy dosáhnu zisku. 

 
Úterý 18.2.2020  od 15:00 hod 

Obchod a marketing (Jaroslav Salva – mentor s cílem pomáhat lidem a organizacím v jejich rozvoji 
Jak připravit prezentaci nabídky pro zákazníka) 
V rámci workshopu si každý účastník zkusí, jak připravit strukturu prezentace, která: 

• zaujme klíčové lidi u zákazníka; 
• napomůže tomu, aby se zákazník v prezentaci poznal a věnoval ji pozornost; 
• vzbudí zákazníkův zájem. 

 
Středa 26.2.2020  od 16:00 hod 

Firemní IT (Jakub Hladký – Marketing Team Leader Brilo) 
• Jak uspět na internetu – přípravná fáze; 
• Jak dát web do pohybu – vlastní realizace; 
• Internetový marketing – rozjezd firmy, komunikační a zákaznická témata. 

 
Úterý 3.3.2020  od 14:00 hod 

Zahájení podnikání (Jan Tuček – BDO) 
• registrační povinnosti – živnostenský úřad, finanční úřad, OSSZ, ZP; 
• podnikání jako fyzická osoba a právnická osoba - výhody a nevýhody, základní rozdíl; 
• pracovní vztahy a úřad práce;   
• elektronická evidence tržeb; 
• K čemu je dobrý společník - kapitál či aktivní účast ve společnosti - společné cíle a zájmy; 
• e-shop a elektronické tržiště (AMAZON) – zboží a služby – vlastní a cizí. 

 
 



 
Čtvrtek 5.3.2020  od 14:00 hod 

Financování začínajících podnikatelů z alternativních zdrojů (Michaela Novotná – JAIP) 
Erasmus pro mladé podnikatele (Zdeněk Hanzal – RERA) 

• Financování formou crowdfundingu a business angels; 
• Kdy lze využít tyto finanční zdroje; 
• Příklady úspěšných začínajících podnikatelů. 
• Informace o možnostech výměnného programu v rámci EU pro podnikatele 

 
Středa  11.3.2019  od 15:00 hod 

Od nápadu k finálnímu produktu (Lucie Tomandlová – CzechInvest) 
• Využití designových metod; 
• Možnosti financování (OneStopShop – OP PIK, ČMZRB, TA ČR a další); 
• Představení programů podpory pro startupy. 

 
Čtvrtek 19.3.2020  od 14:00 hod 

Účetnictví a daně v podnikání (BDO) 
- daň z příjmů: 

• princip daňové evidence a účetnictví – rozdíl v základu daně a časovém účinku nákladů a 
výnosů, pohledávek a závazků; 

• základ daně;  
• daňově uznatelné a neuznatelné náklady; 

- DPH: 
• registrace k DPH, mám být plátcem DPH; 
• vysvětlení základního principu fungování – příklad; 
• nárok na odpočet daně; 
• daňové přiznání, kontrolní hlášení, záznamní povinnosti - elektronické podání. 

 
 Úterý 24.3.2020  od 13:00 hod 

Ochrana duševního vlastnictví (Růžena Štemberková – Kancelář transferu technologií JU) 
• co je to duševní vlastnictví; 
• hodnota mých myšlenek, mých výsledků; 
• vysvětlení principu registrované a neregistrované ochrany; 
• transfer technologií; 
• kdy chránit své duševní vlastnictví a jak. 

 
Individuálně, dle dohody   

Business plán – individuální konzultace (Lenka Chrobočková, Dana Feferlová, František Mlčák) 
 
Individuálně, dle dohody   

Nácvik prezentačních dovedností s využitím virtuální reality vedený vítězem prvního ročníku 
soutěže Jihoczech (Andrej Braguca – Virtual lab)  
 
Individuálně, dle dohody   

Sociální podnikání – individuální konzultace pro záměry se sociálním dopadem (Iva Černá – 
DialogCB) 
 

 
Místem konání všech nabízených seminářů je Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9, 
České Budějovice (zasedací místnost v 1. nadzemním patře). Těšíme se na Vaši účast! 


