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1 Jak podnikat bez peněz?  
 

Cílem tohoto výukového materiálu je nastínit varianty a uvést několik možných způsobů, jak 
začít podnikat bez potřebného kapitálu. Výkladem učiva budou žáci seznámeni se základními 
pojmy v oblasti financování živnosti a budou schopni řešit praktické příklady týkající se 
daného tématu.   

 

Základní pojmy: finanční prostředky, úvěr, půjčka, bankovní a nebankovní instituce, RPSN, 
kontokorent, revolvingový úvěr, kreditní karta, investiční úvěr. 

 

Podpora pro začínající podnikatele  

Většina začínajících podnikatelů je závislá na podpoře finančních prostředků od jiných osob. 
Finanční prostředky zde představují jednak peníze (bankovky), ale také úvěry, karty, které 
podnikatel potřebuje pro svou činnost. Existují také obory, ve kterých se dá podnikat s téměř 
nulovými počátečními vklady. Výše žádané podpory pro začínající podnikatele tak závisí na 
oboru podnikání a na množství financí vlastněnými začínajícími podnikateli. 

Jak a kde tedy mohou začínající podnikatelé získat podporu ke svému podnikání? 

1.1 Podpora od rodinných příslušníků 

Rodina bývá prvním zdrojem, který začínající podnikatelé využívají. Je možné také založit 
rodinný podnik a využívat tak všech výhod, které z rodinného podnikání vyplývají.  

Výhodou získání prostředků od rodiny mohou být nulové úroky, zhodnocení rodinných 
peněz, či volněji určené datum splatnosti.  

Nevýhodou může být slabší motivace k vytvoření zisku, nebo složité vymáhání v případě 
nesplácení, jelikož v případě rodinných půjček se většinou neuzavírají smlouvy. 

 

1.2 Úvěry a půjčky 

Půjčku či úvěr může získat jak začínající podnikatel, tak podnikatel, který již nějakou dobu 
podniká. 
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1.2.1 Půjčka je typ závazku (někomu jsme něčím zavázání), který vznikne na základě 
uzavření smlouvy o půjčce. Díky ní věřitel přenechá dlužníkovi určité množství věcí (zejména 
peněz) a dlužník se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i 
stanovené úroky. Věřiteli tak vznikne pohledávka u dlužníka a dlužníkovi zase dluh vůči 
věřiteli. Půjčka je obecně upravena občanským zákoníkem. 

1.2.2 Úvěr je zvláštní druh půjčky, který existuje v obchodně právních vztazích. Vztahuje se 
pouze na finanční prostředky a úroky je třeba platit vždy.  

V České republice můžeme o půjčku a úvěr žádat u bankovních a nebankovních institucí. 
Obě možnosti přináší klady i zápory v poskytování.  

Žádá-li začínající podnikatel o úvěr či krátkodobou půjčku u banky, setká se zcela jistě 
s přísnějšími podmínkami, než u ostatních institucí. V prvé řadě bude muset začínající 
podnikatel předložit kvalitní podnikatelský plán, v případě, že podniká již několik let, budou 
po něm požadovány příjmy a výdaje minimálně za poslední rok. Některé banky mohou mimo 
příjmu požadovat ručení, ať už v podobě jiné osoby, či ručení nemovitostí. 

Nebankovní instituce, či soukromé osoby, které taktéž půjčky a úvěry poskytují, takové 
doklady při žádosti vyžadovat nemusí, a půjčky jsou většinou poskytnuty v krátké době. Zato 
ale je třeba si dávat pozor na výši poplatků a úroků, které bývají mnohonásobně vyšší než u 
bankovních půjček. Rozhodně se informujte o výši RPSN (roční procentní sazba nákladů). 
Toto procento v sobě zahrnuje všechny poplatky a úrok, které za půjčku musíte zaplatit. 
Můžete se setkat s úvěrem, který nabízí nízký úrok, ale zjistíte, že RPSN se pohybuje v příliš 
vysokých hodnotách. Neexistuje „ideální“ výše RPSN, ale dá se říct, že 5 – 6 % je vyhovující. 
Je vhodné si ale kromě výše RPSN porovnat další parametry, jako výše splátek, či doba 
splatnosti. 

Z toho důvodu je lepší se nejprve pokusit získat půjčku u banky, v případě, že jedna žádost 
odmítne, zkusit jít do banky jiné. Teprve až poté se rozhodovat, zda si zažádat o půjčku u 
nebankovních institucí. 

Typy úvěrů, které můžete získat: 

Kontokorent 
Kontokorentní úvěr nebo povolený debetní zůstatek na běžném bankovním účtu patří k 
základním úvěrovým prostředkům firemního financování. Tento typ úvěrů slouží především k 
překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků. Většinou je to v období, kdy 
podnikatel čeká na splatnost faktur vystavených odběratelům. 

Princip tohoto úvěru spočívá v možnosti čerpat prostředky do výše určitého limitu, kdy může 
účet vykazovat záporný zůstatek. Tento zůstatek je omezen maximální výší a také časově. 
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Kontokorentní úvěr je určený na financování běžných provozních výdajů. Velkou výhodou 
pro podnikatele je vysoká flexibilita tohoto úvěru, proto lze prostředky čerpat průběžně.  

Splatnost kontokorentu je krátkodobá a úroky jsou placeny pouze ze skutečně čerpané výše 
úvěru, většinou měsíčně nebo čtvrtletně. 

 

Revolvingový úvěr 

Tento typ úvěru se využívá pro provozní účely. To znamená, že podnikatel z něj může hradit 
závazky, pohledávky, a zásoby. U tohoto úvěru banka vyžaduje podklady, jako jsou účetní 
výkazy. Tento úvěr se automaticky obnovuje po splacení dluhu. 

 

Firemní úvěrové platební karty 

Firemní úvěrové platební karty jsou také často využívaným nástrojem finančního řízení 
podniku. Podnikatelům tyto karty umožňují zjednodušení administrativy a zvýšení pohodlí 
při úhradě firemních nákladů. Firemní úvěrové platební karty jsou ideální prostředek pro 
nákupy pro potřeby firmy i pro úhradu nákladů během služební cesty. 

 

 Investiční úvěr 

Investiční úvěr slouží k financování hmotných, nehmotných i finančních investic podniku. 
Nejčastěji se jedná o úvěry středně až dlouhodobé, ale existují také krátkodobé investiční 
úvěry. Splatnost se nejčastěji pohybuje od 1 roku do 15 let a splátky jsou vypláceny měsíčně, 
čtvrtletně nebo ročně. 

Čerpání úvěru může probíhat dvěma možnými způsoby. Banka může peněžní prostředky 
zasílat přímo dodavateli investice nebo na základě dodavatelských faktur, kupních smluv a 
jiných dokumentů může převádět peníze přímo na úvěr podnikatele. 

Často se u této formy úvěru objevuje zajištění. Pokud to charakter investice umožňuje, stane 
se tato investice zajištěním úvěru. Také se jako zajištění uplatňují nejrůznější formy záruk, 
zástavní práva k nemovitostem i movitým věcem. 

Můžete se také setkat s účelovými investičními úvěry, které jsou určeny na financování 
přesně vymezené investice. 
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1.3 Dotace z EU 

Začínající podnikatelé mají možnost využít finančních prostředků z českého rozpočtu a 
Evropské Unie. Takto poskytnuté finanční prostředky se můžou vyskytovat buď ve formě 
dotace, nebo výhodného úvěru.  

Pro období 2007-2013 je z rozpočtu EU pro Českou republiku vyčleněno 26,7 miliard eur (tj. 
773,9 miliard korun). Vláda ČR pro čerpání těchto prostředků z EU schválila 24 operačních 
programů. 

Chceme-li o takový úvěr zažádat, musíme si nejdříve přesně stanovit projektový záměr. To 
znamená, přesně si určit nápady, myšlenky a plány toho, co chceme dosáhnout a vědět, jaké 
zdroje a kolik času budeme potřebovat. 

Neměli bychom „vařit z čisté vody“, ale musíme vycházet z aktuálních potřeb podniku, 
rozborů vnitřního a vnějšího okolí a měl by jasně definovat cíle.  

 
 
Otázky k opakování: 
 

1. Co vše představují finanční prostředky? 
2. Proč je vhodné požádat o pomoc rodinné příbuzné? Řekni klady a zápory 
3. Jaký je rozdíl mezi úvěrem a půjčkou 
4. Je vhodnější kontokorentní úvěr nebo revolvingový? 
5. Máte možnost získat finanční prostředky z EU? 
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