
S ohledem na úspěšnost a v zásadě i na samotnou existenci podnikatelských 
subjektů se situace na českém trhu v posledních letech zhoršuje. Obavy, že  
v souvislosti s tím nebudou v dostatečné míře přicházet na trh noví odvážní  
a schopní podnikatelé, se tedy zdají být oprávněnými. AMSP ČR ve spolupráci  
s Komerční bankou proto na dané téma poptali výzkum, jenž se měl v detailu 
zabývat bariérami a motivátory, které mohou dnešní mladé lidi přivádět nebo 
naopak zrazovat od samotného podnikání.

Porovnání aktuálních počtů podnikatelských subjektů s čísly z roku 2009 naznačuje, že situace  
se zhoršuje. Lidé se do podnikání příliš nehrnou a celá řada firem, které dokonce na trhu  
fungovaly i více než 15 let, zanikla. Přestože  čistý přírůstek počtu obchodních společností byl 
v roce 2012 vyšší než o rok dříve, nevyšplhal se na hodnoty z let 2009/2010. Dokazují to čísla 
zveřejněná Czech Credit Bureau.

Značné rozdíly jsou přitom patrné, rozlišujeme-li obchodní společnosti od fyzických osob 
podnikatelů. Zatímco v případě obchodních společností podíl zaniklých na počtu nově vzniklých 
loni dosáhl 27 %, v případě drobných živnostníků to bylo dokonce 69 %. Tento trend způsobuje 
mimo jiné to, že přestože je v ČR zhruba třikrát více fyzických osob podnikatelů než společností, 
čistý přírůstek se v posledních letech u obou skupin sbližuje.

Obchodní společnosti nejvíce zanikají v kraji Vysočina, fyzické osoby pak své podnikání přerušují 
hlavně v kraji Karlovarském.

Potenciál je viděn mezi mladými lidmi, kteří v dohledné době ukončí svá studia. Zrealizovaný  
výzkum tedy měl pomoci rozkrýt nejsilnější bariéry a motivátory podnikání a doporučit oblasti,  
na něž se nejvíce zaměřit při komunikaci směrem k mladým lidem tak, aby jejich motivace 
podnikat rostla.

Výsledky průzkumu č. 21 AMSP ČR
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Základní informace k 21. průzkumu:
1) CÍLOVÁ SKUPINA STUDENTŮ NEODMÍTAJÍCÍCH PODNIKÁNÍ = 547
Kvóty na typ studia (podnikání neodmítám): SOU cca 25 %; SŠ cca 25 %;
VŠ cca 50 % - z toho cca humanitní VŠ 12 %, technické VŠ 12 %, 
ekonomické VŠ 12 %, ostatní VŠ 12 % 
Kvóty na bydliště: Praha min. 40 %, zbytek České republiky min. 40 %
2) CÍLOVÁ SKUPINA STUDENTŮ ODMÍTAJÍCÍCH PODNIKÁNÍ = 217
3) 12 kvalitativních Why dive rozhovorů s vybranými respondenty 
z kvantitativní části výzkumu

Základní informace k projektu průzkumů:
Cílem projektu AMSP ČR je nezávislá analýza problémových oblastí pod-
nikání malých a středních podniků a živnostníků formou průzkumů. Celkem
bylo realizováno již 20 průzkumů, tento je 21. v pořadí. Všechny realizované
průzkumy AMSP ČR naleznete na www.amsp.cz, sekce „Nepřehlédněte“.
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10.              Očekává se výpomoc od banky?

11.              Je potřeba podnikatelský účet?
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ChARAKTeROvé vLASTnOSTI A hODnOTY

ROLe BAnKY hLAvní ZávěRY

BAnKY neJvíCe SPOJOvAné  
S PODnIKáníM
 
➜ Komerční banka
➜ Česká spořitelna
➜ ČSOB

... ALe SLužBY PRO PODnIKATeLe  
Běžně nABíZí TAKé
 
➜ GE Money Bank
➜ Raiffeisenbank
➜ Fio banka 

neBuĎ PěŠáKeM u JInÝCh, ROZhODuJ SáM!
Asociace mladých a středních podniků a živnostníků ČR mobilizuje mladé a z  tohoto důvodu připravila největší 
kampaň mezi mladými v posledních letech s názvem „SVOU CESTOU - Young Business “. Ve všech regionech bude 
asociace prostřednictvím mentorů, soutěží a přednášek seznamovat mladou generaci s příležitostmi i nástrahami 
vlastního byznysu. Na středních a vysokých školách, v hubech a na sociálních sítích se bude snažit mladé přesvědčit, 
že mít vliv znamená být nezávislý. K dispozici budou i praktické informace formou online projektů, nabídky stáží  
v tuzemsku i v zahraničí apod. Účast v projektu je bezplatná.

ReGISTRuJ Se TeĎ hneD!
www.svou-cestou.cz

Chuť podnikat studentům nechybí, nemají ovšem finanční prostředky a dostatek zkušeností do začátku 
vlastního podnikání, proto po studiu volí raději zaměstnání.

  Studenti podnikání v naprosté většině neodmítají, než s ním ale sami 
začnou, chtějí nejdřív nabýt zkušenosti, získat kontakty a finanční 
prostředky prostřednictvím zaměstnaneckého poměru.
  Podnikání striktně odmítlo 8 % respondentů. Ostatní se mu nebrání,  

ale ne každý má přesnou představu o své budoucnosti. 
  Znalost programů pro začínající podnikatele je velmi malá (spontánní  

i podpořená), mezi studenty učilišť výrazně nižší než mezi vysokoškoláky. 
Věří se však v přínos takových programů.
  Zkušenost s podnikáním v rodině zpravidla nebývá bariérou (v případě, že 

se podnikání v rodině příliš nedaří), na druhou stranu však může být silným 
motivátorem pro start podnikání.
  Třetině studentů chybí provázání jejich studia s praxí (nejvíce se jí dostává 

studentům učilišť). Dostatečné nejsou ani informace od školy ohledně 
podnikání a možností v regionech.

  Chtějí podnikat

  Hlavní motivací k podnikání je finanční zajištění a plné využití vlastních 
schopností a potenciálu.
  Největší bariérou budoucím podnikatelům je nedostatek financí. Tento 

problém by tito studenti rádi řešili na kurzech a workshopech, kde chtějí 
především získat kontakty a rady ohledně financí. 

  Chtějí zaměstnat

  Motivátorem k zaměstnání je především jistota práce a příjmů. 
Zaměstnání je také místo, kde lze načerpat potřebné zkušenosti, získat 
kontakty a případně si „vydělat na podnikání“.
  Bariérou k začátku podnikání je nedostatek financí a vnímaná nepříznivá 

situace pro podnikatele v ČR. Obtíž je viděna také v nedostatku 
potřebných zkušeností.

 Studenti SOu
  Po škole plánuje podnikat 21 % studentů SOU.
  Obecně uváděli nejméně motivátorů i bariér k podnikání, obvykle uvádějí 

nedostatek financí, nepříznivou situaci a přílišný stres.
  Chtějí zůstat v místě, odkud pochází.

Studenti SŠ/G
  Po škole plánuje podnikat 29 % studentů SŠ/G.
  Mezi studenty SŠ je chuť podnikat nevyšší.  Motivací je především finanční 

zajištění. Častěji než ostatní uváděli možnost dosáhnout prestižního 
postavení.
  Mezi bariéry častěji zařazovali velkou zodpovědnost a stres.

Studenti vŠ
  Po škole plánuje podnikat 23 % studentů VŠ.
  Mezi hlavní bariéry vysokoškoláků patří mimo finance i nedostatek 

odvahy a nejasné plány.
  Tito studenti chtějí využít své schopnosti a chtějí být pánem svého času.
  Zaměstnání by volili v místě studia.

Studium v Praze vs. regiony
  Studující v Praze plánují podnikat ve 28 % případů, studující mimo 

Prahu pak ve 24 %.
  Studenti v Praze touží více po (časové) nezávislosti, plném rozvinutí 

vlastního potenciálu a prestižním postavení.
  Pouze zhruba desetina studentů, kteří nemají vazby na Prahu, by v ní chtěla 

pracovat/podnikat.
  Studenti z regionů mají méně odvahy a podnikatelských nápadů.

Odmítají podnikání
  Hlavní bariérou podnikání je nedostatek odvahy a absence  

podnikatelského nápadu. 
  Studenti SOU mají proti ostatním větší strach z konkurenčního boje.
  K zaměstnání je motivuje především jistota a pohodlnost.  

Berou to ale i jako příležitost k získání zkušeností.



1.              Jak vnímáte současné klima v ČR pro začátek podnikání?

2.              Co brání v podnikání?

3.              Motivace stát se podnikatelem\kou?
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Studenti současnou situaci nevnímají jako ideální pro start podnikání. 
Vyučení jsou s ohledem na současnou situaci nejpesimističtější.

Nejčastěji uváděnou bariérou je nedostatek financí, chybí také zkušenosti, 
odvaha a konkrétní představa o podnikání. Situace také není pro začátek 
podnikání příznivá. 37 % studentů má strach z konkurenčního boje, 12 % 
studentů má špatnou zkušenost v rodině.

Motivátorem k zaměstnání je především vidina stálé práce a příjmů.  
V menší míře potom práce v prestižní společnosti, získávání zkušeností  
a možnost růstu. Práci v prestižní společnost uváděli častěji studenti tech-
nických oborů, naopak studentům humanitních oborů vyhovuje přesná 
pracovní doba.

Hlavním motivátorem k podnikání je pro naprostou většinu finanční 
zajištění. Ti, co podnikat plánují, upřednostňují individualitu a nezávis-
lost. Ti, co chtějí být zaměstnáni, naopak nepovažují současnou situaci za 
vhodnou nebo nemají nápad.

4.              Co vás konkrétně motivuje být zaměstnancem?
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ASOCIACe S PODnIKáníM A ZAMěSTnáníM

PODnIKATeLSKé vZORY

A TAKé RODIČe neBO JIní RODInní PříSLuŠníCI neBO ZnáMí

5.              Znalost podpůrných programů 6.              Zkušenost s podpůrnými programy

7.              užitečnost podpůrných programů

8.              Je výuka obohacena o setkávání s lidmi z praxe?

9.              Je výuka obohacena o samotnou praxi?
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Znalost je tažena vysokoškoláky.

Nejméně možností potkat se s lidmi z praxe mají středoškoláci a studenti 
gymnázií.

Se samotnou praxí jsou na tom nejlépe studenti SOU.

Jak sehnat finance nejméně trápí studenty SOU. Ti by naopak uvítali rady od úspěšných podnikatelů. Mentoring a stáže nejvíce lákají vysokoškoláky.  
Studenti SOU poměrně často nedokáží posoudit, co by pro ně mohlo být zajímavé, nicméně inspiraci od úspěšných by uvítali také.

neJCenněJŠí InfORMACe
 
➜ Jak sehnat investory / finance
➜ Jak oslovit nové zákazníky
➜ Jak založit firmu

neJZAJíMAvěJŠí TYPY PODPORY

➜ Možnost získat kontakty
➜ Poradenství v oblasti financování (dotace)
➜ Mentoring 

(neJen) InfORMAČní PODORA MLADÝM PODnIKATeLůM


