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Výsledky dotazování českého expertního panelu – slovní komentáře k dílčímotázkám  (zakázka „Evaluace implementace principu 
inovativnosti v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost“, zadavatel: MPSV ČR, dodavatel: Navreme Boheme, s.r.o.) 

1.3 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání podniků 
S oblastí „1.3.1. Podpora pro nezaměstnané, znevýhodněné a neaktivní osoby při zakládání a rozvoji 

podniků, včetně sociální péče a zdravotnictví, pracovní integrace, zelených pracovních míst a rozvoje 

občanské společnosti. Podpora zahrnuje rozvoj dovedností ICT, podnikatelských a řídících schopností, 

mentoringu a koučování, poradenství k rozvoji inkluzivního podnikání a finančním službám pro 

začínající podnikatele“ vyjádřilo souhlas celkem 94 respondentů. 

Slovní komentáře 

1.3.1. Podpora pro nezaměstnané, znevýhodněné a neaktivní osoby při zakládání a rozvoji 

podniků, včetně sociální péče a zdravotnictví, pracovní integrace, zelených pracovních míst 

a rozvoje občanské společnosti. Podpora zahrnuje rozvoj dovedností ICT, podnikatelských a 

řídících schopností, mentoringu a koučování, poradenství k rozvoji inkluzivního podnikání a 

finančním službám pro začínající podnikatele 

opatření je velmi účinné 

Vytvoření prostoru (nejen podpory finanční a poradenské, ale také stabilního legislativního prostředí) 
pro zdravý rozvoj občanské společnosti, která je základem pro rozvoj jakýchkoliv podnikatelských aktivit 
na trhu nabídky a poptávky. 

ano, zejména by bylo vhodné rozvíjet finanční nástroje pro začínající podnikatele 

Především vidím budoucnost v tzv. sociálním podnikáním zaměřeného na tento okruh osob a spolňující 
výše uvedené podmínky 

Podporovat záměry ověřené v daném území, podporovat regionální spolupráci a podnikatelské záměry 
reagující na potřeby území ve všech níže uvedených oblastech (sociální péče atd.) 

Podpora pro začínající OSVČ, finanční gramotnost 

podporu si zaslouží i aktivní osoby a začínající podnikatelé 

včetně stejné podpory jako je posyktována na pracovní místa, jedná se přece o tvorbu nového 
pracovního místa, podpora by mohla být využita na nákup zařízení, vybavení potřebného k zahájení 
OSVČ - stejný systém, jeako poskytuje ÚP, pokud má potřebné finanční prostředky. 

Rizikové téma, pokud podpora nebude dostatečná, nepřinese aktivita žádaný efekt. 

Omezení na nezaměstnané, znevýhodněné a neaktivní osoby vnímám jako kontraproduktivní. Podpora 
zahájení podnikání by měla být nastavena pro co nejšírší cílovou skupinu.  

Specifikace témat v podnikání : Jak začít, kde začít, právní podmínky zahájení, témata pro zahájení 
podnikání, zjištění potřeb trhu, zabývat se tím, co umím, co mohu, co okolí potřebuje.  

Jiné 

vzhledem k obavám ze zodpovědnosti za sebe sama, je vhodnější podpořit již existující podnikatele, aby 
byli mentory i kouči a předávali své praktické zkušenosti. Tak jako se děti učí na příkladu svých rodičů 
vztahu k práci, odpovědnosti a samostatnosti, 

Aplikace systému, za který byla udělena Nobelova cena za ekonomii 

Pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, znevýhodněné a neaktivní a to na straně zaměstnanců, 
zaměstnavatelů těchto osob a nových podnikatelských subjektů z řad těchto cílových skupin.   

vznik nových firem motivovaných k zaměstnání znevýhodněných skupin obyvatelstva 

 


