Co ti brání
v podnikání?

Tento materiál byl vytvořen v rámci
třetího ročníku celostátní kampaně
informačních center pro mládež
Právo na informace právě teď. Cílem
těchto kampaní je připomenout
mladým lidem, že právo na informace
je jedním z jejich základních práv.
Bez aktuálních informací, ve kterých
se člověk dokáže zorientovat
a nasměrovat své další kroky, se
v dnešním světě neobejdeme.
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Přehledně uspořádané
a strukturované informace ti
prostřednictvím svých webových
stránek nabízí informační síť pro
mládež, jejíž 40 kamenných center
nalezneš ve většině krajů ČR. Dalším
cílem kampaně Právo na informace
právě teď je seznámit mladé lidi
s činností této informační sítě.

Máš sny a představy o spokojeném
životě, ve kterém se věnuješ práci, která
tě baví a naplňuje?
Máš nápady, jak něco zlepšit, něco dělat
jinak nebo nedělat vůbec?
Zkus své sny realizovat prostřednictvím
vlastního podnikání!
Tématem třetího ročníku kampaně bylo podnikání a podnikavost
ve všech jejich formách. Jednotlivá ICM v rámci kampaně informovala o možnostech podnikání, ve svých regionech organizovala QR
kódovou soutěž a v druhém zářijovém týdnu pořádala na podporu
kampaně větší akce.

Není to snadné a peníze ti nespadnou samy
do klína, ale když člověk věnuje něčemu čas
s opravdovým nadšením, výsledky se jistě
dostaví!

V Praze se do této kampaně zapojilo Národní informační centrum
pro mládež (www.nicm.cz), ve kterém vznikl i tento materiál se základními informacemi o podnikání v ČR. Rádi bychom jeho prostřednictvím v mladých lidech podnítili zájem o podnikání a podnikavost
ve všech oblastech života.
Stručné informace, co je potřeba udělat při začátku podnikání, nalezneš dále, příklady dobré praxe a mnoho dalších informací v uvedených odkazech. V závěru materiálu si pak můžeš přečíst rozhovory
se 4 mladými podnikateli o jejich cestě k podnikání.
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Výhody a nevýhody podnikání
O svém příjmu rozhoduješ pouze ty sám, tvoje
schopnosti a pracovitost.
Flexibilní pracovní doba - jsi pánem svého
času.
Realizuješ pouze své záměry, ne to, co ti
nařídí šéf. Za případný úspěch či neúspěch jsi
zodpovědný pouze ty sám.
Osobní rozvoj - aby bylo tvoje podnikání
úspěšné, je potřeba na sobě neustále pracovat
a zdokonalovat se.
Menší daňové zatížení a odvody do fondu
sociálního a zdravotního zabezpečení.
Pokud vybuduješ úspěšný byznys, můžeš
ho prodat nebo z něj mít pasivní příjem
s minimálním časovým vytížením.
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Nejistý příjem, obzvlášť v začátcích.
Práce nekončí s koncem pracovní doby –
obzvlášť na začátku může mít člověk tendenci
pracovat neustále. Trvá nějaký čas, než se
naučí plánovat.
Nutnost neustále na sobě pracovat může být
pro někoho spíš nevýhodou.
Riziko, že nebudeš úspěšný a můžeš přijít
o všechny peníze.

Od kolika let je možné podnikat?

Hlavní je nápad
Máš zajímavý nápad, výrobek nebo službu,
kterou chceš nabídnout lidem?
Máš něco nového nebo jiným způsobem pojatého?
Máš něco, s čím dokážeš zaujmout?
Pak neváhej a pusť se do podnikání!

Dříve bylo možné podnikat pouze od 18
let. Podle nového občanského zákoníku,
který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014,
však můžeš začít podnikat již od 16 let! Se
souhlasem rodičů podáš návrh k soudu
na přiznání svéprávnosti a pokud osvědčíš,
že jsi schopen se sám živit a obstarat si své
záležitosti, můžeš již samostatně rozhodovat o svých činech, aktivitách a závazcích.
Jedná se o tzv. přiznání svéprávnosti §37 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
Nevíš, jak podat návrh k soudu? Obrať
se na nejbližší občanskou poradnu, kde ti
zdarma vysvětlí, jak se postupuje a případně i pomohou návrh sepsat. Nejbližší
občanskou poradnu nalezneš na těchto
webových stránkách:
www.obcanskeporadny.cz
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Podnikatelský záměr – podnikatelský plán
Podnikání je běh na dlouhou trať. Ať už chceš podnikat
v čemkoli, je třeba si ujasnit, kde jsi, kam chceš jít a jaké
prostředky zvolíš k tomu, aby ses tam dostal.
Jak vypracovat podnikatelský plán nalezneš např. v těchto
odkazech:
www.napadroku.cz/radce/jak-sepsat-podnikatelsky-plan
www.bplan.cz/podnikatelsky-plan-drobne-podnikani
www.podnikatel.cz/clanky/jak-napsat-chytry-byznys-plan

Podnikat jako fyzická nebo právnická osoba?
Než začneš podnikat, je dobré si promyslet, zda je pro tvůj
byznys lepší podnikat jako fyzická osoba, tzv. živnostník,
nebo založíš některou z obchodních společností a budeš
podnikat jako právnická osoba.
Osobní podnikání na živnost znamená, že dodržení závazků závisí na jediné osobě, kdežto společnost by měla být
jistou zárukou kontinuity a disponuje zázemím. Založení
společnosti a vedení agendy je ale složitější a vyjde nepoměrně dráž.
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Výhody živnosti

Výhody společnosti

	Snadný start

	Lepší image a záruka kontinuity pro obchodní partnery

	Nízká administrativní a ekonomická náročnost

	Snadnější dostupnost financí

	Při obratu pod 25 mil. Kč za rok jednodušší účtování

	Jednodušší nakládání s podnikem

	Výnosy lze po odečtení sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu využít pro vlastní potřeby

	Možnost oddělení osobního majetku a majetku firmy

	Možnost daňových paušálů

	Lepší možnost daňové optimalizace

Informace o založení a vzniku obchodních společností
nalezneš v těchto odkazech:
www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-spolecnosti
www.podnikatelskyweb.cz/obchodni-spolecnosti
www.businessinfo.cz Legislativa, právo > Právní průvodce > Obchodní korporace – založení, vznik
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Jak založit živnost?
Kde:
	Na libovolném živnostenském úřadě

Co je potřeba:
J ednotný registrační formulář – tím se přihlásíš
zároveň k dani z příjmů, k sociálnímu i zdravotnímu
pojištění
OP
	
1 000 Kč
	Případně souhlas majitele nemovitosti, ve které chceš
podnikat

Druhy živnosti:
	Živnost volná – nepotřebuješ žádný doklad o vzdělání
a případné praxi
	Živnost vázaná
	Živnost řemeslná
	Živnost koncesovaná
Druhy živností (řemeslné, vázané, koncesované a volné)
jsou vyjmenované v přílohách Živnostenského zákona.
Zhruba do týdne obdržíš
	Výpis ze živnostenského rejstříku
	Přidělené IČ (identifikační číslo)
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Potřebuješ živnostenský list?
Nejdřív se ujisti, jestli ke svému podnikání vůbec
potřebuješ živnostenské oprávnění:

Odkazy:
Adresář živnostenských úřadů:
urady.statnisprava.cz > Živnostenské úřady
Živnostenský rejstřík:
www.rzp.cz

	OSVČ bez živnosti – tzv. svobodná povolání
(herci, spisovatelé, hudebníci a mnoho dalších)
nepotřebují živnostenské oprávnění, ale pracují na základě jiných zákonů
	Ostatní činnosti vyžadují živnostenské oprávnění
OSVČ bez živnostenského oprávnění najdete
v §3 Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.
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Sociální pojištění
Jednotným registračním formulářem se automaticky
zaregistruješ jako OSVČ na Pražské, Městské (Brno) nebo
Okresní správě sociálního zabezpečení k platbě sociálního
pojištění.

Co je sociální pojištění:
	důchodové pojištění - u OSVČ povinné
	příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - u OSVČ
povinné
	nemocenské pojištění - u OSVČ dobrovolné

Zhruba do měsíce obdržíš
	údaje pro placení záloh
	přidělený variabilní symbol, pod kterým budeš se
Správou sociálního zabezpečení komunikovat
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Výše záloh a nutnost sociální pojištění platit závisí
na tom, jestli je tvoje činnost považována za:
	hlavní činnost
	vedlejší činnost s vyššími zisky

Termíny:
Platbu pojistného musíš provést v termínu mezi 1. a 20.
dnem následujícím po měsíci, kdy byla činnost vykonávána.

	vedlejší činnost s nižšími zisky

Výši zálohy vyměří Správa sociálního zabezpečení. Nejnižší záloha u sociálního pojištění pro rok
2014 činí:
pro hlavní činnosti
pro vedlejší činnosti

Do konce dubna musíš na Správu sociálního zabezpečení
podat Přehled o příjmech a výdajích, nedoplatek uhradit, přeplatek ti Správa sociálního zabezpečení na žádost
vrátí.

1.894,- Kč
758,- Kč

Aktuální výši záloh pro daný rok nalezneš na:
www.cssz.cz > Pojištění OSVČ

Odkazy
Česká správa sociálního zabezpečení - www.cssz.cz
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Zdravotní pojištění
Vyplněním Jednotného registračního formuláře si se přihlásil jako OSVČ i na svou zdravotní pojišťovnu. Jestli máš
povinnost platit zdravotní pojištění, opět záleží na tom,
zda provozuješ podnikání jako hlavní nebo vedlejší činnost.

Hlavní činnost:
	
nejnižší záloha zdravotního pojištění pro rok 2014
činí 1752,- Kč
	pojišťovnu si volíš sám
	vyžádáš si číslo účtu pro zasílání zálohy, variabilní symbol pro platbu je tvoje rodné číslo
	platbu musíš provést mezi 1. dnem daného měsíce a 8.
dnem následujícího měsíce

Vedlejší činnosti:
	zálohy neplatíš, pokud jsi zaměstnán na hlavní pracovní poměr
	pokud jsi osoba, za které platí zdravotní pojištění stát,
zálohy budeš platit, jen pokud
v předešlém roce budeš mít zisk

Vedlejší činnost provozuješ, pokud:
	jsi zaměstnán na hlavní pracovní poměr
	jsi osobou, za kterou platí zdravotní pojištění stát
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Osobou, za kterou platí zdravotní pojištění stát, jsi,
pokud:
	podnikáš při studiu a ještě ti nebylo 26 let
	jsi důchodce

Po uzavření roku a zpracování daňového přiznání pro
Finanční úřad vypracuješ Přehled o příjmech a výdajích
a v případě nedoplatku provedeš vyrovnání. V případě
přeplatku ti zdravotní pojišťovna částku na základě žádosti
vrátí.

	je ti přiznán nárok na plný či částečný invalidní důchod
	máš nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou či rodičovskou kvůli těhotenství
	osobně pečuješ o dítě pod 10 let závislé na péči jiné
osoby

Seznam zdravotních pojišťoven nalezneš na:
www.mzcr.cz > Ministerstvo zdravotnictví > Zdroje informací > Zdravotní pojišťovny

13

Živnosti a daně
V Jednotném registračním formuláři se přihlašuješ
	k dani z příjmů
a dále se můžeš přihlásit:
	jako plátce DPH > finanční úřad ti zašle rozhodnutí
o registraci a přidělí DIČ (daňové identifikační číslo),
které pak musíš užívat při komunikaci s FÚ nebo je
uvádět na daňových dokladech
	
k silniční dani – pokud používáš při podnikání motorové vozidlo

Silniční daň:
	musí platit ten, kdo používá při podnikání motorové
vozidlo
	zálohy se platí čtvrtletně
	daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího
roku

Daňová optimalizace:
legální způsob, jak maximálně snížit daňovou zátěž

Daňové přiznání:
	podává se na finanční úřad (FÚ)
	do 1. dubna následujícího roku
	Plátci DPH musí měsíčně podávat daňové přiznání
a v případě nedoplatku uhradit daň do 25. dne následujícího měsíce
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různé účetní „fígle“ jako odpisy, rezervy, opravné položky
a jiné

Účetnictví
Odkazy
Podnikající fyzická osoba vede buď:
	
daňovou evidenci, kdy je potřeba schovávat všechny
doklady, nebo
evidenci příjmů, pokud budeš uplatňovat výdaje
procentem z příjmů (paušální výdaje), nebo
	
účetnictví, pokud obrat podle zákona o DPH přesáhl
za předcházející účetní období 25 miliónů Kč
Plátci DPH musí vést povinně ještě evidenci pro daňové
účely pro potřeby této daně.

Souhrné informace o daňovém systému v ČR:
www.financnisprava.cz > Daně a pojistné
Daňový kalendář:
www.mfcr.cz > Aktuálně > Daňový kalendář
Kalkulačky pro různé výpočty z oblasti daní
a mezd:
www.finance.cz > Daně a mzdy > Kalkulačky
a aplikace
Sídla Finančních úřadů :
www.financnisprava.cz > Finanční správa >
Orgány finanční správy
K vytvoření tohoto materiálu byly použity informace z následujících webových stránek:
	
www.sluzbyapodnikani.cz
	
www.penize.cz/zaciname-podnikat
	
www.businessinfo.cz
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Erasmus pro mladé podnikatele
Program Erasmus pro mladé podnikatele pomáhá
začínajícím evropským podnikatelům nabýt
znalostí potřebných k zahájení nebo úspěšnému
provozování malého podniku v Evropě.
Noví podnikatelé se setkávají a vyměňují si
znalosti a nápady pro podnikání se zkušeným
podnikatelem, u něhož žijí a s nímž spolupracují
po dobu 1 až 6 měsíců. Pobyt částečně financuje
Evropská komise.

Do programu se mohou zapojit:
	
Začínající nebo noví podnikatelé
	
Zkušení podnikatelé
Jsi-li začínajícím podnikatelem, budeš mít stáž přímo
v malém nebo středním podniku jiné účastnické země.
Tím se usnadní úspěšný start tvého podnikání nebo
se upevní tvůj nový podnik. Využít můžeš také přístup
na nové trhy, mezinárodních kontaktů a případných možností spolupráce se zahraničními obchodními partnery.
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Hostitelský podnikatel získá pro svůj podnik nové nápady
motivovaného začínajícího podnikatele, který by mohl
mít specializované dovednosti či znalosti na poli, které
neovládá a jež by mohly pomoci rozvoji podniku. Většina
hostitelských podnikatelů tuto zkušenost ocenila natolik,
že se rozhodli v návaznosti na ni pozvat další začínající
podnikatele.
Jedná se o spolupráci, která je skutečně úspěšná pro
všechny a díky níž mohou obě strany objevit nové evropské trhy, obchodní partnery a různé způsoby podnikání.
Z dlouhodobějšího hlediska budeš moci využít celé řady
příležitostí k získávání kontaktů nebo se také rozhodnout
ve spolupráci pokračovat, možná i jako dlouhodobí obchodní partneři (např. společné podnikání, sub dodavatelství, vztahy mezi dodavateli atd.).

Program Erasmus pro mladé podnikatele financuje Evropská komise a funguje v účastnických zemích prostřednictvím místních kontaktních míst, která jsou způsobilá
k podpoře podnikání (např. obchodní komory, centra pro
začínající podnikatele, inkubátory atd.). Jejich činnost koordinuje na evropské úrovni kancelář podpory programu.

Další informace o podmínkách
účasti najdeš v příručce programu,
která je ke stažení na stránkách
www.erasmus-entrepreneurs.eu
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Webové stránky zaměřené na podnikání:
Centrum služeb pro podnikání
	
www.sluzbyapodnikani.cz
Oficiální portál pro podnikání a export
	
www.businessinfo.cz
Manuál, jak začít podnikat
	www.sluzbyapodnikani.cz/manual-jak-zacit-podnikat
Seriál článků Michala Chlebouna - Začínáme podnikat
	
www.penize.cz/zaciname-podnikat
Portál pro začínající podnikatele
	
www.ipodnikatel.cz
Internetový magazín pro drobné podnikatele
	
www.podnikatelskyweb.cz
Portál nezávislých profesionálů
	navolnenoze.cz
Sekce portálu iDnes věnovaná práci a podnikání finance.
	
idnes.cz/podnikani
Portál pro a o mladých podnikatelích
	mladypodnikatel.cz
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Příklady úspěšných projektů mladých
podnikatelů:
Křížaly Tomáška Vejmoly
	
www.facebook.com/tomaskovikrizalky
Projekt Ironing Ladies
	ironingladies.cz
Domácí marmelády Blanky Milfaitové
	www.nase-dobroty.cz
Textilní manufaktura Kamily Jahodové
	www.fler.cz/petite-fraise
Módní návrhářka Kateřina Geislerová
	katerina-geislerova.com
Kameraman Petr Špetla
	petrspetla.cz
Projekty „infopodnikatele“ Davida Kirše
	
davidkirs.cz

Rozhovory s těmito a dalšími úspěšnými
podnikateli nalezneš na:
	finance.idnes.cz > Práce a podnikání > Rozhovory
s osobnostmi
Další zajímavé příběhy mladých podnikatelů nalezneš také
na portále mladypodnikatel.cz

Další zajímavé odkazy:
Rozjezdy roku - projekt společnosti T-Mobile Czech
Republic, a.s., který se zaměřuje na podporu začínajících
regionálních podnikatelů www.rozjezdyroku.cz

Na následujících stranách
nalezneš inspirující
rozhovory se čtyřmi mladými
úspěšnými podnikateli.

Nastartujtese.cz - grantový program Komerční banky pro
začínající podnikatele www.nastartujtese.cz
Portál osobního rozvoje www.seberizeni.cz
Svět a myšlení úspěšných www.firstclass.cz
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Alena Kalašová

výroba šperků a přírodní kosmetiky
Jaký stimul v životě Vás přiměl k tomu
začít podnikat?
Vždy jsem vzhlížela k úspěšným a bohatým lidem. Když jsem nastoupila
do svého prvního zaměstnání brzy jsem
zjistila, že být podřízený a dělat od 8 - 16
hod není nic pro mě....
Toužila jsem po svobodě, větší finanční
odměně a uplatnění svých schopností...

Prozradíte nám, jaký byl Váš doposud
nejsilnější zážitek?
Při práci s lidmi máte zážitky pořád.
Ten první významný byl asi o Vánocích,
když mi volala zákaznice a strašně mi
děkovala za dárky pro dceru, že nikdy
neviděla tak krásné věci, byly to myslím
hřebeny a zrcátka s kamínky SWAROVSKI.
Ona to ale říkala tak strašně vděčně, že
skoro brečela to bylo milé. Pokaždé když
se k nám vrací zákazníci přes kosmetiku
a chválí naše produkty, je to úžasný pocit. Strašně mě to nabíjí a ujišťuje, že to
dělám dobře a mám to dělat dál. A když
se podaří nějaká akce a máme velké
tržby - to je samozřejmě taky fajn.
Máte nějaký vzor ve svém oboru?
Ve svém oboru asi žádný vzor nemám,
všeobecně vzhlížím k úspěšným a podnikavým lidem. Mým vzorem jsou lidé,
kteří dokáží vydělat peníze, žijí život jaký
chtějí a pomáhají i ostatním, věnují se
filantropii apod.

Čtu motivační knihy, životopisy úspěšných a zajímavosti z businessu, všechny
tyhle věci mě baví a posouvají dál.
Máte recept na překonání těžkých
chvil v podnikání? Co vás motivuje?
Když není na chleba, koupím si pět rohlíků :-) V podnikání mě baví nezávislost,
to, že jsem sama svým pánem a určuji si
kdy budu pracovat a za kolik. Někdy se
ale také nedaří, nejsou zakázky, klienti
neplatí a další strasti, které však nedokážete ovlivnit. Vždy když taková situace
nastane snažím se být pozitivní a víc
zamakat, fňukat a stěžovat si mi nikdy
nepomohlo. Vždy se mohu spolehnout
na svou rodinu, ať už psychicky, nebo
když je potřeba s čímkoli pomoci. Tatínek
je kutil a tak mi vyrobí nebo opraví cokoli
potřebuji, maminka je parťák a občas
na ní leží celá výroba...Bez podpory těch
nejbližších by to nešlo.
Co Vás na podnikání nebaví? Co je pro

Vás „opruz“?
Nebaví mě papírování, daně, faktury
(ty co musím platit:-)) a nevyzvednuté
balíčky z našich e-shopů :-)
To je samozřejmě to nejmenší zlo.
Myslím, že nejhorší chvilky zažíváme
o Vánocích, když jsou minusové mrazy
a brigádníci celý den prodávají venku
na stáncích - při mých začátcích jsem
si to všechno oddřela sama, včetně
stavění stánku. Jsem ráda, že už to dělat
nemusím, díky tomu, že vím, jaké to je,
snažím se práci venku kolegům co nejvíce zpříjemnit, např. venkovním topným
systémem :-)
Kde berete inspiraci? A kde berete sílu
podnikat?
Inspiraci beru především ve své hlavě...
jsem velice kreativní člověk a tak nějak
mám pořád nějaké nápady. Kdyby mě
okolí neusměrňovalo, podnikám už tak
v deseti oborech :-)
Jinak je to především internet - koukám

na vše možné, sleduji sociální sítě, fotografie lidí apod.
Moje inspirace je tak nějak všude kolem
mě. Síla podnikat není něco, co se dá
podle mě získat nebo naučit. Lze se dál
vzdělávat a zlepšovat - ale ten základ
musí být ve vás, jsou to vlastnosti, je to
cílevědomost, ambice, dravost, nápaditost a tak dááál :-)))
Máte nějaký sen? Něco, čeho byste
chtěl dosáhnout?
Mám spoustu snů, třeba hrát v rockové
kapele :-) Sny měním v cíle. Ten nejdůležitější je pro mě abych byla finančně
nezávislá, aby můj business fungoval
a já i moje rodina byla zajištěná. Abych
mohla svůj potenciál a majetek využít
i ve prospěch druhých.
Zhodnoťte prosím v několika málo
bodech Vaši dosavadní kariéru. Jaké
jsou Vaše úspěchy? Nemyslíme tím jen
ty veřejné, ale i takové, kdy se Vám

podařilo překonat sama sebe.
Práce jsem se nikdy nebála, brigády
jsem střídala od 15 let. Moje pracovní
zkušenosti začaly asistentskou pozicí,
následně jsem ochutnala něco z marketingu, žurnalistiky, PR, obchodu, různých
oborů a pozic...
Tak nějak současně se mi podařilo
dostudovat vysokou školu, osamostatnit
se a konečně vybudovat vlastní firmu.
Nadále spolupracuji na spoustě dalších
projektů se zajímavými lidmi. Každá
práce mi něco dala a já jsem za to vděčná. Potkala jsem spoustu lidí, kteří mě
něco naučili a posunuli dál. Ten proces
osobního růstu stále pokračuje a nikdy
se nezastaví, to jsou myslím pro mě ty
největší úspěchy, to že něco pochopím,
že se něco nového naučím, někdo mě
něco naučí, že mi dojde jak to v tom
životě vlastně je....:-)))
www.sperky-afrodite.cz
facebook.com/bozska.mydlarnaa

Jakub David

fotograf

Jaký stimul v životě Vás přiměl
k tomu začít podnikat?
Už na střední škole jsem začal fotografovat pro zábavu, ale po velmi
krátké době bylo jasné, že chci být
profesionálním fotografem. A aby se
tak stalo, musel jsem začít podnikat.
Byl to naprosto logický krok, jak se
posunout dál.

Prozradíte nám, jaký byl Váš doposud
nejsilnější zážitek?
Při focení člověk zažije spoustu skvělých
momentů, dostane se na skvělá místa.
Většinou jsou nejsilnější momenty, které
jsou poprvé, a tak si pamatuji, když jsem
poprvé šel kolem novinového stánku
a uviděl časopis se svou prací. Člověk se
ale nesmí zastavit na místě, a tak v ten
samý moment už jsem přemýšlel nad
dalším focením.
Máte nějaký vzor ve svém oboru?
Neřekl bych, že mám přímo vzory,
protože když má člověk vzor, tak se
nevyhne napodobování. Ale je samozřejmě několik zahraničních fotografů, kteří
dělají svou práci skvěle a hlavně mají
odlišný styl od ostatních. Dnes se bohužel většina lidí drží mainstreamu, všichni
dělají totéž, jde jen o to, že někdo to dělá
o něco rychleji, levněji atd.

Máte recept na překonání těžkých
chvil v podnikání? Co vás motivuje?
Překážky se objevují každý den, ale bez
nich by to asi nebyla taková zábava a nedostavila by se euforie, když je překážka
překonána. Každopádně v takových
chvílích mi pomáhají moji blízcí, kteří mi
někdy připomenou to, co jsem zapomněl nebo nechtěl vidět.
Co Vás na podnikání nebaví? Co je pro
Vás „opruz“?
Podnikání je prostě součást toho, co dělám. Pokud se člověk chce živit focením,
tak musí pochopit, že to není jenom
o fotografování a nic víc. Je to kombinace fotografování a byznysu. Rovnováha
mezi těmito prvky je naprosto zásadní,
ale občas si připadáte, že žonglujete s až
příliš velkým počtem míčků. A to je pak
„opruz“.

Kde berete inspiraci? A kde berete sílu
podnikat?
Inspirace je skoro všude, jenom si musí
člověk všímat a být pozorný. Podle mě
sílu na podnikaní musíte mít prostě
v sobě, já osobně si jednoduše nemůžu
pomoct, mám sen a chci ho dosáhnout.
Ať mám energii nebo jsem vyčerpaný,
mám svůj cíl, tak se zvednu a jdu na to,
ať se děje cokoliv.
Máte nějaký sen? Něco, čeho byste
chtěl dosáhnout?
Chci se ještě víc projevit ve focení, víc
rozvinout svůj způsob vidění světa. Skoro
každý to chce dotáhnout až na vrchol,
v tomto případě ani já nejsem výjimka.
Ale je mnoho cest, jak se tam můžete
dostat. A já se tam chci dostat skrz svou
originální práci a ne přes falešnou image
kvality. Nechci dělat to, co dělají ostatní.

Zhodnoťte prosím v několika málo
bodech Vaši dosavadní kariéru. Jaké
jsou Vaše úspěchy? Nemyslíme tím jen
ty veřejné, ale i takové, kdy se Vám
podařilo překonat sama sebe.
Spolupracuji s časopisy, nafotil jsem
několik kampaní, dostal jsem se do finále fotografické soutěže na Graduate
Fashion Weeku v Londýně, spolupracuji
s českými návrháři a agenturami atd. atd.,
ale to jsou jenom body na dlouhé cestě.
Osobně si cením toho, že jsem vůbec
začal podnikat, nevzdávám svůj sen a už
jsem někam pokročil. Každý den, když
vstanu, tak si řeknu: „Dobře, tak jdeme
dneska zase bojovat a trochu to posunout!“. Dostávám peníze za to, co miluju,
což je v dnešní době velký luxus.
www.jakubdavid.com

která by mě bavila. Čekáním na rozumné
spolupracovníky. Čekáním, zda dostanu
výplatu. Čekáním na konec pracovní
doby. Došlo mi, že potřebuji svobodně
dýchat a vzít život do svých rukou. Bylo
to v té stejné době, kdy se mi začalo dařit
i v osobním životě a narodila se mi první
dcera. Od toho dne už jsem se nikdy
nenudil.
Prozradíte nám, jaký byl Váš doposud
nejsilnější zážitek?
Mohu-li být u toho, když diváci poprvé
sledují můj film a já uvidím v jejich očích
opravdové slzy nebo smích.

Libor Kozák
kameraman

Jaký stimul v životě Vás přiměl k tomu
začít podnikat?
Potřeboval jsem si to nejprve zažít z té
druhé strany, jako zaměstnanec. Postupně mi došlo, že v této roli bych mohl celý
život strávit čekáním. Čekáním na práci,

Máte recept na překonání těžkých
chvil v podnikání? Co vás motivuje?
Když už nevím, jak dál, udělám tu zbývající věc. To je ta, kterou jsem odkládal
a měl z ní obavy. Obvykle je tím správným řešením.

Co Vás na podnikání nebaví? Co je pro
Vás „opruz“?
Nezúčastňuji se záměrně výběrových
řízení, kde jediným kritériem výběru je
nejnižší cena. Nikdy jsem také nebyl
závislý na státních zakázkách.
Kde berete inspiraci? A kde berete sílu
podnikat?
Každý film je v prvopočátku pouhým
snem, který se mohu pokusit zhmotnit
a oživit. Tvořit pro mě znamená také
umět se nadechnout, vnímat a pozorovat tvořivost přírody a umění lidského
ducha. Jen tak můžu oslovit srdce
diváků.
Máte nějaký sen? Něco, čeho byste
chtěl dosáhnout?
Mojí vizí a profesní i osobní ctí je připravit zodpovědně pro každého zákazníka
nejlepší možné řešení jeho potřeb.

Mojí cestou je férové jednání s klienty
i s dodavateli. Práce na zakázkách je pro
mě radostí, příležitostí k sebevyjádření
a osobnímu rozvoji.
Zhodnoťte prosím v několika málo
bodech Vaši dosavadní kariéru. Jaké
jsou Vaše úspěchy? Nemyslíme tím jen
ty veřejné, ale i takové, kdy se Vám
podařilo překonat sama sebe.
Největším úspěchem pro mě je, že mohu
dělat práci, která mě baví. Setkám se se
spoustou zajímavých lidí, jako při práci
na dokumentárním filmu „Žít změnu“,
který mapuje inspirativní osobnosti občanské společnosti v ČR. V posledních letech vytvářím dokumentární tvorbu pro
Českou televizi. Našli byste mě za kamerou při natáčení epizod pro dokumentární cykly Příběhy slavných, Neobyčejné
životy, O vědě a vědcích, Artmix a další.
Ve vlastní produkci KAMERAMAN.CZ

jsem se svými spolupracovníky vytvořil
stovky videopořadů pro firmy, jednotlivce, agentury a neziskové organizace.

www.kameraman.cz

Jaký stimul v životě Vás přiměl k tomu
začít podnikat?
To že budu nejspíš podnikat, vyplynulo
už výběrem povolání, takže jsem se na to
připravovala, i když ne úplně vědomě už
během studií...
A tím prvotním impulsem, spouštěčem,
byla v podstatě triviální věc, a to že přítel
skončil v zaměstnání, a byl ochotný v té
době se mnou riskovat. A vyšlo to :)
Prozradíte nám, jaký byl Váš doposud
nejsilnější zážitek?
Svůj nejsilnější zážitek si nechám zatím
pro sebe, ale druhý nejsilnější bylo určitě
narození mého syna…

Monika Barcziová
šperky

Máte nějaký vzor ve svém oboru?
Ano mám, je a zůstane jím Coco Chanelová.

Máte recept na překonání těžkých
chvil v podnikání? Co vás motivuje?
Recept nemám, snad zachovat chladnou hlavu za každých okolností. Co mě
motivuje? Pocit, že má práce tvoří mě
a že chci objevovat sama sebe a kde až
mám hranice.
Co Vás na podnikání nebaví? Co je pro
Vás „opruz“?
Nebaví mně administrativa, složenky,
papíry…
Kde berete inspiraci? A kde berete sílu
podnikat?
Inspiraci všude kolem sebe, a sílu zevnitř.
Máte nějaký sen? Něco, čeho byste
chtěla dosáhnout?
Určitě, ale si to nechám zatím pro sebe,
věřím na to, že sny se nemají prozrazovat.

Zhodnoťte prosím v několika málo
bodech Vaši dosavadní kariéru. Jaké
jsou Vaše úspěchy? Nemyslíme tím jen
ty veřejné, ale i takové, kdy se Vám
podařilo překonat sama sebe.
Za své úspěchy považuji to, že jsem
úspěšně dokončila školu, přestěhovala
se do Prahy, otevřela si vlastní obchůdek
a stala se matkou.

Hledáš informace nejen
k podnikání? Zeptej se
v NICM!
	
www.nicm.cz
Národní informační centrum pro mládež
– tvůj maják v moři informací!

Naše služby:
	
Bezplatné informace - neboj se, zeptej se
Zeptej se na to, co tě zajímá o studiu, práci, cestování a volném čase. Podívej se na náš web, pošli dotaz
mailem nebo zatelefonuj.
	
Internet, tisk, kopírování
Internet pro studenty zdarma, tisk a kopírování za malý
poplatek.
	
Besedy, přednášky, workshopy
U nás nebo u tebe ve škole o studiu, práci a cestování.

28

	
Prodej slevových karet ISIC, ITIC a ALIVE
Přijď si k nám pro svůj ISIC a získej mnoho zajímavých
slev.
	
Openspace
Prostor pro Tebe a Tvé kamarády. Uspořádej u nás besedu, výstavu nebo promítání.
	
Mixér – střižna hudby a filmu
Nemáš doma potřebný software? U nás ho využiješ
zdarma!
	Mobilní aplikace „Íčko v kapse“
Přehledně zpracovaná aplikace pomůže s orientací
v těchto oblastech: Studium v ČR a v zahraničí – Práce
v ČR a zahraničí – Dobrovolnictví – Potřebuji zařídit –
Krizové situace
	
Publikace volně ke stažení na www.icm.cz
– Studium v zahraničí
– Práce v zahraničí
– Dobrovolnictví

Najdeš nás:

PORADÍME

Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
telefon: +420 221 850 860

POMŮŽEME

mapa

	Email: info@nicm.cz
	Web: www.nicm.cz
	FB: Národní informační centrum pro mládež

NASMĚRUJEME
K ODBORNÍKŮM

web
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Eurodesk
Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 33
evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím. Máš-li zájem v zahraničí studovat, pracovat nebo se
stát dobrovolníkem, neváhej a kontaktuj nás, pomůžeme ti
najít informace a možnosti přesně pro tebe.

Kde naše informace najdeš:

Jakékoliv dotazy zodpovíme rádi také e-mailem, telefonicky
i osobně:

Česká internetová stránka Eurodesku:
	
www.eurodesk.cz
Evropský portál pro mládež:
	
http://europa.eu/youth/
	
Tištěný bulletin Mozaika distribuován zdarma po celé ČR,
objednejte si jej na: www.eurodesk.cz/mozaika
	
Facebook: www.facebook.com/EurodeskCZ
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Dům zahraniční spolupráce
EURODESK
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
E-mail: info@eurodesk.cz
Tel: +420 221 850 923
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