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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje je zákonným
zástupcem podnikatelů v ČR a poskytuje podnikatelům
rozsáhlou poradenskou činnost, podporu a informační servis.

Pro začínající podnikatele realizuje od roku 2016 poradenský
program Rozjeď byznys, v rámci něhož pomohla nastartovat
vlastní byznys více než 60 začínajícím podnikatelům.



Co nabízíme?

Pravidelné konzultační hodiny pro začínající podnikatele na městském/obecním úřadě
• Pravidelně 1x za měsíc bude přítomen na městském úřadě jeden z mentorů programu
Rozjeď byznys, který bude poskytovat individuální konzultace lidem, kteří uvažují o
zahájení podnikání nebo podnikatelům v začátcích jejich podnikání, kteří si neví rady a
potřebují poradit, bude jim nabídnut mentoring a další služby pro začínající podnikatele

Semináře pro začínající podnikatele „Nebojte se podnikat! Návod, jak začít s
podnikáním“
• 2x ročně bude pro zájemce o zahájení podnikání zorganizován seminář v rozsahu cca 3
hodiny lektorovaný mentory, na kterém se dozví nejnutnější základy všech důležitých
aspektů podnikání a také pár užitečných tipů z praxe. Program semináře: základní
právní aspekty podnikání, jak na podnikatelský plán - Lean Canvas, informace k
zaměstnávání lidí - právní základy a tipy z praxe, základy financí pro začínající
podnikatele (daně, cash-flow, rozpočet, návratnost, cenotvorba), marketing - (win win,
cesta k zákazníkovi).



Co nabízíme?

Podpora podnikání na ZŠ a SŠ na území města/obce

• Semináře na podporu podnikavosti a kreativity, workshopy zaměřené
na základy podnikání, besedy se zajímavými osobnostmi z byznysu apod.

Networkingová setkání začínajících podnikatelů se zkušenými podnikateli
a zástupci města/obce

• 1x ročně bude zorganizováno setkání, na kterém budou mít začínající
podnikatelé možnost představit svůj byznys, dostat řadu užitečných rad,
informací a kontaktů od zkušených podnikatelů a představitelů
města/obce.



Co nabízíme?

Mentoring začínajících podnikatelů

• Každému začínajícímu podnikateli bude vytipován vhodný mentor dle oboru podnikatelské
činnosti, který s ním bude dlouhodobě individuálně pracovat (v rozsahu min. 20 hodin práce
mentora) a provede ho veškerými kroky nutnými k zahájení podnikání. Společně zpracují
podnikatelský plán, v rámci kterého se zamýšlejí nad veškerými aspekty podnikání, jako
jsou analýza trhu, finanční plán, marketing, personalistika apod., a dále budou mentoři
podnikatelům k dispozici minimálně v průběhu prvního roku podnikání pro cenné rady,
zkušenosti a mentální podporu.

Asistence při založení firmy/živnosti

• Každému začínajícímu podnikateli bude poskytnuta odborná podpora při založení
živnosti/firmy a finanční podpora ve výši 1000,- Kč na zřízení živnostenského listu a 5000,-
Kč na založení obchodní společnosti

Individuální konzultace s experty

• Každý začínající podnikatel bude mít nárok na 5 hodin odborného poradenství expertů v
oblasti marketingu, financí, práva, dotací, daní a účetnictví. Krajská hospodářská komora má
pro tyto potřeby vytvořen expertní tým poradců.



Financování programu

- Pro začínající podnikatele je podpora zdarma

- Financování v současné době z individuální dotace Karlovarského kraje –
podpora omezena na 15 podnikatelů ročně

- Snaha získávat dotační prostředky z jiných zdrojů - např. projekt do OP
Spravedlivá transformace

- Oslovování měst – nabídka rozšířené podpory na území měst

- Spolupráce s MAS, mikroregiony ?



Komu už jsme pomohli rozjet vlastní byznys?

více než 60 podnikatelům, mezi nimiž jsou např.:

Miroslava Hadašová – kosmetické služby: https://youtu.be/eaDDj2Unl5E

Blanka Krejzová, Hana Převrátilová – Rodinné centrum Sluníčko

SEFFA Servis s.r.o.:https://youtu.be/q8630XPSW-M

Michaela Hůlková - vzdělávání, online kurzy, edukativní videa

Markéta Révayová - Mobilní pedikúra: https://youtu.be/4qr6sffFskk

Kateřina Volena – grafika, design



Kdo jsou naši mentoři?

Ing. Daniel Andrlík

Ing. Jana Michková

RNDr. Věra Effenberger

Markéta Novotná

Ing. Kamila Průšová

Více informací o programu: https://www.khkkk.cz/podpora-
podnikani/podpora-zacinajici-podnikatele-rozjed-byznys/

https://www.khkkk.cz/podpora-podnikani/podpora-zacinajici-podnikatele-rozjed-byznys/
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