Iniciativa pro začínající podniky
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
Před vyplněním dotazníku si prosím přečtěte úvodní stránku, na které najdete také glosář.
Odkaz na úvodní stránku

1 – O vás / identifikace respondenta

* 1.1 – Dotazník vyplňujete jako
Občan
Potenciální podnikatel
Podnik
Podnikatelský inkubátor / program pro urychlení rozvoje podniků
Poskytovatel podnikatelské podpory (veřejný nebo soukromý)
Evropská podnikatelská organizace
Vnitrostátní podnikatelská organizace
Odborová organizace
Vnitrostátní orgán
Regionální/místní orgán
Finanční instituce / poskytovatel finančních prostředků
Akademické/podnikatelské výzkumné středisko
Výzkumná instituce
Jiné

* Prosím upřesněte.
1 až 200 znaků

* 1.1 a – Kdy byl váš podnik založen?
Plánuji založení podniku v blízké době.
2016
2015
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2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Před r. 2005
b – Kolik zaměstnanců na plný a částečný pracovní úvazek pracuje ve vašem podniku
* 1.1
(nepočítaje majitele)?
Můj podnik nemá zaměstnance
Méně než 5 zaměstnanců
5–9 zaměstnanců
10–49 zaměstnanců
50–249 zaměstnanců
více než 249 zaměstnanců

* 1.1 c – V jakém odvětví podniká váš podnik?
Zemědělství, lesnictví a rybářství
Těžba a dobývání
Výroba
Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod
Opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informace a komunikace
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Odborné, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní služby
Jiné

* Upřesněte prosím.
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1 až 200 znaků

d – Jak byl váš podnik založen? Vyberte prosím možnost, která nejvíce odpovídá způsobu
* 1.1
založení vašeho podniku.
Nový, nezávislý podnik založený jednou osobou nebo skupinou osob
Nový podnik, pobočka nebo dceřiná společnost ve vlastnictví existujícího podniku
Koupě existujícího podniku
Podnik byl zděděn
Koupě franšízy
Sociální podnik
Organizace vytvořená pro sociální a charitativní účely a podle zákona založená jako
„nezisková“
Jiné
Nevím / není relevantní

* Upřesněte prosím
1 až 200 znaků

* 1.1 e – Jaký je typ vašeho podniku nebo podniku, který plánujete v blízké době založit?
Společnost s ručením omezeným
Akciová společnost
Družstvo
Partnerství
OSVČ
Jiný

* Prosím upřesněte.
1 až 200 znaků

* 1.1 f – Ve které zemi má váš podnik sídlo?
V mé zemi původu (jeden z členských států EU)
V jiném členském státě EU
Mimo EU
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Mimo EU
Nevím / není relevantní

* Uveďte prosím příslušnou zemi.
1 až 200 znaků

jste si pro sídlo vašeho podniku vybrali zrovna tuto zemi? Jaké faktory jste při
* Proč
rozhodování o sídlu zohlednili?
1 až 1000 znaků

* 1.2 – Jste zaregistrováni v rejstříku transparentnosti?
Ano
Ne

* 1.3 – Uveďte prosím vaše jméno / název podniku/organizace/orgánu.
1 až 200 znaků

* 1.4 – Uveďte prosím vaši e-mailovou adresu.
1 až 200 znaků

* 1.5 – Vaše země
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
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Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Chorvatsko
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Malta
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
Země mimo EU:

* 1.5 a – Která země?
1 až 200 znaků

– Obdržené příspěvky mohou být zveřejněny na internetových stránkách Komise s
* 1.6
uvedením identity přispívatele. Uveďte prosím své preference, pokud jde o zveřejnění vašeho
příspěvku (upozorňujeme, že bez ohledu na možnost, kterou zvolíte, se na váš příspěvek může
vztahovat žádost o přístup k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k
dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. V takovém případě bude žádost posouzena
na základě podmínek stanovených v uvedeném nařízení a v souladu s platnými pravidly pro ochranu
údajů):
Můj příspěvek může být zveřejněn pod uvedeným jménem. Prohlašuji, že jeho úplnému
zveřejnění nebrání žádná autorská práva.
Můj příspěvek může být zveřejněn, ale musí být zachována jeho anonymita. Prohlašuji, že
jeho úplnému zveřejnění nebrání žádná autorská práva.
Nesouhlasím se zveřejněním svého příspěvku.

2 – Posílení podnikatelského myšlení a dovedností – fáze odhodlání
2.1 – Nakolik jsou podle vás následující politiky/opatření důležité pro podporu potenciálních
podnikatelů v Evropě? Ohodnoťte prosím každou z níže uvedených možností od 1 (nejméně
důležité) do 5 (nejvíce důležité)

1

2

3

4

5

Nevím /

5

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Zavedení vzdělávání v oblasti
podnikání na všech úrovních
formálního vzdělávání (od základního
a středoškolského vzdělávání, přes
odborné vzdělávání až po univerzity)

*Poskytování místní podpory a
poradenských struktur v zájmu
povzbuzení podnikatelských aktivit

*Pobízení vysokoškolských institucí,
aby vytvářely programy a služby na
podporu podnikání

*Zavedení počátečního odborného
vzdělávání „uvnitř podniku“
(učňovská příprava)

*Podpora specifických programů pro
digitální podnikání, včetně
obchodních modelů pro digitální
ekonomiku

*Rozvoj digitálních výukových
materiálů, kurzů nebo aplikací pro
výuku podnikání, včetně metodiky
tzv. „zeštíhleného začínajícího
podniku“

*Organizace pravidelných soutěží
zaměřených na nové obchodní
nápady na
regionální/vnitrostátní/unijní úrovni

*Organizace pravidelných
celoevropských akcí na podporu
podnikání

Jiné, upřesněte prosím.
1 až 1000 znaků
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– Co by podle vás bylo možné ještě udělat pro povzbuzení podnikatelského ducha a
* 2.2
podporu pro všechny, kdo by chtěli začít podnikat v Evropě?
1 až 1000 znaků

2.3 – Pokud máte další připomínky/postřehy/dodatečné podněty týkající se kterékoli otázky v
oddíle „Posílení podnikatelského myšlení a dovedností – prováděcí fáze“, uveďte je prosím
níže.
1 až 1000 znaků

3 – Založení podniku – počáteční fáze

* 3.1 – Potýkáte se / potýkali jste se při zakládaní vašeho podniku s nějakými problémy?
Ano
Ne
Nevím / není relevantní
a – Jaké byly hlavní překážky, na které jste narazili při zakládání vašeho podniku? Jak se
* 3.1
vám povedlo je překonat?
1 až 1000 znaků

3.2 – Do jaké míry podle vás představují následující skutečnosti překážku založení podniku?
Ohodnoťte prosím každou z níže uvedených možností od 1 (zanedbatelná překážka) do 5
(významná překážka)

1

2

3

4

5

Nevím /
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1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Zdroje nezbytné k zvládnutí složitých
právních předpisů

*Náklady na registraci
*Čas potřebný k registraci
*Zákonné minimální kapitálové
požadavky

*Právní a/nebo notářské poplatky
*Počet nezbytných provozních
povolení a licencí

*Čas potřebný k získání provozních
licencí a/nebo povolení

*Náklady na získání provozních licencí
a/nebo povolení

*Absence jednotného kontaktního
místa (one-stop-shop) pro postupy
spojené se zahájením podnikání

*Absence elektronické správy
(e-governance) pro administrativní
postupy

*Náklady na dodržení daňových
předpisů (daňové přiznání a placení
daní)

*Pravidla a náklady týkající se náboru
pracovníků

*Postupy související s vymahatelností
smluv

*Náklady na přístup k právům
průmyslového a/nebo duševního
vlastnictví

*Postupy související s přístupem k
právům průmyslového a/nebo
duševního vlastnictví
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*Nepředvídatelný či nestabilní právní
rámec

*Přístup k financím
Jiné, upřesněte prosím.
1 až 200 znaků

– Je zapotřebí nějakého konkrétního opatření na úrovni EU, které by usnadnilo založení
* 3.3
podniku?
1 až 1000 znaků

3.4 Jaké zdroje financování jsou podle vás nejčastěji využívány k založení podniku (počáteční
kapitál)? Ohodnoťte prosím každou z níže uvedených možností od 1 (nejméně) do 5
(nejčastěji).

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Vlastní úspory
*Rodina a přátelé
*Mikropůjčky
*Bankovní úvěry
*Veřejné (vnitrostátní) granty
*Evropské granty
*Prostředky z podnikatelských
inkubátorů

*Inovační poukázky
*Business angels
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*Rizikový kapitál
*Přímé úvěrování
*Rodinné firmy
*Skupinové financování
Jiné, upřesněte prosím
1 až 200 znaků

3.5 – Nakolik jsou podle vás následující politiky/opatření důležité pro podporu začínajících
podniků? Ohodnoťte prosím každou z níže uvedených možností od 1 (nejméně důležité) do 5
(nejvíce důležité)

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Pobízení všech členských států EU, aby
vytvořily vlastní manifesty začínajících
podniků, které jsou v souladu s Manifestem
začínajících podniků v EU

*Podpora vytváření podnikatelských
inkubátorů, programů pro urychlení rozvoje
podniků a sdílených pracovních prostor pro
projekty zaměřené na začínající podniky

*Propojování podnikatelských inkubátorů,
programů pro urychlení rozvoje podniků a
sdílených pracovních prostor napříč EU

*Vytváření výměnných programů mezi
podnikatelskými inkubátory / programy pro
urychlení rozvoje podniků napříč EU

*Vytváření a propojování sítí
absolventů/odborníků
(technologie/inženýrství) zaměřených na
posuzování životaschopnosti zahajovaných
podnikatelských záměrů
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*Podpora vytváření vazeb mezi zdroji
znalostí (technologická/inženýrská střediska)
a zdroji financování, aby měly životaschopné
začínající podniky snazší přístup k financím

*Vytvoření platforem pro výměnu nápadů a
informací o možnostech spolupráce mezi
začínajícími podniky a středně velkými a
velkými podniky

*Podpora při zabezpečení duševního
vlastnictví v raných fázích života podniku

*Zajišťování
školicích/poradenských/mentorských služeb
čerstvě založeným podnikům, aby se
předešlo neúspěchu v rané fázi

*Vytvoření evropské sítě pro včasné
varování a podporu podnikatelů, kteří
začnou znovu, aby se zajistila spolupráce a
sdílení osvědčených postupů v celé EU

*Podpora výměn mezi začínajícími a
zkušenými podnikateli (jako je např.
Erasmus pro mladé podnikatele) v EU

*Podpora výměnných programů mezi
začínajícími a zkušenými podnikateli se
zeměmi mimo EU

*Podpora programů zaměřených na
přilákání talentovaných podnikatelů ze
třetích zemí, např. zvláštní vízové režimy pro
začínající podnikatele

*Zajištění větší soudržnosti a
transparentnosti existujících podpůrných
programů na úrovni EU

Jiné, upřesněte prosím.
1 až 200 znaků

*
3.6 – Co jiného lze podle vás ještě na úrovni EU udělat pro vytváření a další existenci
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*
3.6 – Co jiného lze podle vás ještě na úrovni EU udělat pro vytváření a další existenci
začínajících podniků v EU?
1 až 1000 znaků

3.7 – Do jaké míry jsou podle vás následující skutečnosti důležité pro podporu inovací?
Ohodnoťte prosím každou z níže uvedených možností od 1 (nejméně důležité) do 5 (nejvíce
důležité)

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Podpora univerzit při vytváření služeb
zaměřených na podporu podnikání
(stáže v podnicích, školení týkající se
vytváření podniků, organizace přístupu
k činnostem podnikatelských
inkubátorů atd.)

*Podpora inovací prostřednictvím
Evropské ceny pro mladé inovátory

*Poskytování podpory z veřejných
zdrojů pro podnikatelské inkubátory,
univerzitní výzkum a vývoj a programy
pro přenos technologií, aby se zvýšila
jejich schopnost motivovat k vytváření
inovativních řešení

*Propagace „outsourcingu“ výzkumu a
vývoje, např. prostřednictvím daňových
pobídek vázaných na výdaje na
výzkum a vývoj zadaný externím
subjektům

*Podpora partnerství mezi začínajícími
podniky a středně velkými podniky s
cílem usnadnit přístup k inovacím

*Navázání a podpora dlouhodobého
partnerství mezi podniky, výzkumem a
vysokoškolskými institucemi k posílení
inovační kapacity EU
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*Podpora ad-hoc partnerství mezi
podniky, výzkumem a
vysokoškolskými institucemi při
provádění konkrétních projektů

*Podpora přístupu k inovačním a
hodnotovým řetězcům, např.
prostřednictvím klastrů

*Propojení evropských výzkumných a
inovačních středisek s podobnými
středisky mimo EU v zájmu podpory
evropských výzkumníků a podnikatelů
v celosvětovém měřítku

*Podpora programů zaměřených na
přilákání inovátorů ze zemí mimo EU

Jiné, upřesněte prosím.
1 až 200 znaků

3.8 – Pokud máte další připomínky/postřehy/dodatečné podněty týkající se kterékoli otázky v
oddíle „Založení podniku – počáteční fáze“, uveďte je prosím níže.
1 až 1000 znaků

4 – Rozšíření podniku – rozvojová fáze

* 4.1 – Plánujete rozšířit / rozšířili jste váš podnik za hranice?
Ano
Ne
Nevím / není relevantní

* 4.1 a – Na jaké zeměpisné území jste rozšířili váš podnik?
V rámci EU
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V rámci EU
Mimo EU

* Uveďte prosím příslušnou zemi.
1 až 200 znaků

* 4.1 b – Jak složité bylo rozšířit váš podnik?
Bylo to tak složité, jak jsem předpokládala/předpokládal
Bylo to mnohem složitější, než jsem předpokládala/předpokládal
Bylo to nepatrně složitější, než jsem předpokládala/předpokládal
Nebylo to tak složité, jak jsem předpokládala/předpokládal
Bylo to mnohem snazší než jsem předpokládala/předpokládal
Nevím / není relevantní
c – Jakým způsobem jste rozšířili váš podnik? Vyberte prosím odpověď, která nejvíce
* 4.1
odpovídá tomu, jakým způsobem jste váš podnik rozšířili.
Založení společného podniku se zahraničním partnerem
Založení dceřiné společnosti
Založení pobočky
Registrace společnosti s ručením omezeným
Navázání partnerství s místním podnikem
Nevím / není relevantní
Jiným způsobem

* Upřesněte prosím.
1 až 200 znaků

4.2 – Do jaké míry podle vás představují následující skutečnosti překážku rozšíření (rozvoje)
podniku uvnitř EU? Ohodnoťte prosím každou z níže uvedených možností od 1 (zanedbatelná
překážka) do 5 (významná překážka)

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Nejistota ohledně právních
požadavků na zahájení provozu
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*Náklady na zahájení provozu
(překlady, registrační poplatky, právní
poplatky)

*Nejistota ohledně právních
požadavků na každodenní provoz

*Náklady na dodržení různých
daňových předpisů, kromě DPH

*Náklady na dodržení různých
předpisů o DPH

*Pochopení a dodržování pracovního
práva

*Pochopení a dodržování smluvního a
marketingového práva

*Dodržování technických předpisů
*Dodržování povinných norem /
přizpůsobení vaší služby/produktu
těmto normám

*Dodržování dobrovolných norem /
přizpůsobení se těmto normám

*Zabezpečení práv duševního
vlastnictví

*Vymáhání práv duševního vlastnictví
*Vyhledávání pracovníků s
odpovídajícím souborem dovedností

*Nábor místních zaměstnanců
*Přilákání nejtalentovanějších osob
*Hledání obchodních partnerů
*Přizpůsobení vašeho produktu/služby
místním preferencím

*Nalezení nových trhů / distribučních
kanálů

*Zajištění finančních prostředků na
rozšíření
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*Přístup k podnikatelským
ekosystémům

*Riziko korupce a podvodu
*Jazyková bariéra
Jiné, upřesněte prosím.
1 až 200 znaků

4.3 – Do jaké míry podle vás představují následující skutečnosti překážku rozšíření (rozvoje)
podniku mimo EU? Ohodnoťte prosím každou z níže uvedených možností od 1 (zanedbatelná
překážka) do 5 (významná překážka)

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Nejistota ohledně právních
požadavků na zahájení provozu

*Náklady na zahájení provozu
(překlady, registrační poplatky, právní
poplatky)

*Nejistota ohledně právních
požadavků na každodenní provoz

*Náklady na dodržení různých
daňových předpisů, kromě DPH

*Náklady na dodržení různých
předpisů o DPH

*Pochopení a dodržování pracovního
práva

*Pochopení a dodržování smluvního a
marketingového práva

*Dodržování technických předpisů
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*Dodržování povinných norem /
přizpůsobení vaší služby/produktu
těmto normám

*Dodržování dobrovolných norem /
přizpůsobení se těmto normám

*Zabezpečení práv duševního
vlastnictví.

*Vymáhání práv duševního vlastnictví
*Vyhledávání pracovníků s
odpovídajícím souborem dovedností

*Nábor místních zaměstnanců
*Přilákání nejtalentovanějších osob
*Hledání obchodních partnerů
*Přizpůsobení vašeho produktu/služby
místním preferencím

*Nalezení nových trhů / distribučních
kanálů

*Zajištění finančních prostředků na
rozšíření

*Přístup k podnikatelským
ekosystémům

*Riziko korupce a podvodu
*Jazyková bariéra
Jiné, upřesněte prosím.
1 až 200 znaků

– Jak jste překonali překážky spojené s rozšířením (rozvojem) vašeho podniku? Co jiného
* 4.4
lze ještě udělat pro snazší rozšiřování na úrovni EU?
1 až 1000 znaků

17

4.5 – Jaké finanční zdroje jsou podle vás nejčastěji využívány k financování rozšíření (rozvoje)
podniku? Ohodnoťte prosím každou z níže uvedených možností od 1 (nejméně využívaná) do 5
(nejvíce využívaná)

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Úvěrová linka, bankovní
kontokorentní úvěr nebo přečerpání
kreditních karet

*Granty nebo zvýhodněný bankovní
úvěr

*Bankovní úvěr (kromě dotovaných
bankovních úvěrů, kontokorentů a
úvěrových linek)

*Obchodní úvěr
*Leasing nebo koupě na splátky
*Emitované dluhové cenné papíry
*Vlastní kapitál, včetně rizikového
kapitálu nebo business angels

*Faktoring
*Nerozdělený zisk nebo prodej aktiv
(interní prostředky)

*Podřízené dluhové nástroje
*Účastnické půjčky
*Přímé úvěrování
*Crowdfunding
Jiné, upřesněte prosím.
1 až 200 znaků
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4.6 – Nakolik jsou podle vás následující politiky/opatření důležité pro podporu rozšíření (rozvoj)
podniku? Ohodnoťte prosím každou z níže uvedených možností od 1 (nejméně důležité) do 5
(nejvíce důležité)

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Vývoj podpůrných opatření šitých na
míru pro rychle rostoucí rozvíjející se
podniky, např. mentoring zaměřený na
zvládání změn

*Vytvoření sítě regionálních
podpůrných středisek pro rozvíjející se
podniky

*Poskytování finanční podpory na
nabytí služeb pro posílení kapacit, a to
jak od veřejných, tak od soukromých
poskytovatelů

*Podpora zavádění řešení účinně
využívajících zdroje, aby se snížily
výrobní náklady

*Vývoj modelů pro oceňování
duševního vlastnictví, aby bylo možné
lépe posuzovat hodnotu nehmotných
aktiv

*Pomoc při propojování velkých
korporací a začínajících podniků s
cílem uvolnit prostřednictvím
spolupráce potenciál rozvíjejících se
podniků

Jiné, upřesněte prosím.
1 až 200 znaků
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– Je podle vás zapotřebí politik na úrovni podnikatelského ekosystému pro začínající a
* 4.7
rozvíjející se podniky?
Ano
Ne
Nevím / není relevantní
4.7 a – Které politiky na úrovni podnikatelského ekosystému pro začínající a rozvíjející se
podniky byste na základě svých zkušeností považovali za nejprospěšnější? Ohodnoťte prosím
každou z níže uvedených možností od 1 (nejméně prospěšné) do 5 (nejprospěšnější)

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Podpora vytváření
místních/regionálních/národních
podnikatelských ekosystémů

*Začlenění podnikatelských ekosystémů
do strategie pro inteligentní specializaci

*Vytváření evropských sítí investorů,
podnikatelů, univerzit, programů pro
urychlení rozvoje podniků a sdílených
pracovních prostor, aby se posílily
synergie a usnadnil přístup k rizikovému
kapitálu, novým trhům, talentům a
kvalifikovaným zaměstnancům

*Propojování ekosystémů začínajících
podniků napříč EU

*Vytváření evropských center mimo EU,
která by propagovala začínající podniky z
EU

Jiné, upřesněte prosím.
1 až 200 znaků

* 4.7 b – Co jiného by se ještě mělo na úrovni EU udělat pro posílení politik na úrovni
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b – Co jiného by se ještě mělo na úrovni EU udělat pro posílení politik na úrovni
* 4.7
ekosystému?
1 až 1000 znaků

4.8 – Pokud máte další připomínky/postřehy/dodatečné podněty týkající se kterékoli otázky v
oddíle „Rozšíření podniku – rozvojová fáze“, uveďte je prosím níže.
1 až 1000 znaků

5 – Náhradní kapitál – příležitosti/strategie k „odstoupení“
– Jaká opatření by podle vás mohla zlepšit příležitosti k odstoupení pro podniky ve fázi
* 5.1
růstu/rozšiřování?
1 až 1000 znaků

– Co by podle vás, pokud jde o podpůrné režimy, pomohlo podnikatelům, kteří provádějí
* 5.2
ocenění svého podniku v rámci přípravy na odstoupení?
1 až 1000 znaků

– Jaká opatření by podle vás mohla zlepšit příležitosti k odstoupení pro investory
* 5.3
rizikového kapitálu?
1 až 1000 znaků
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5.4 – Pokud máte další připomínky/postřehy/dodatečné podněty týkající se kterékoli otázky v
oddíle „Obnova kapitálu – příležitosti/strategie k „odstoupení“ “, uveďte je prosím níže.
1 až 1000 znaků

6 - Definice
6.1 – Jaké jsou podle vás hlavní rysy začínajícího podniku? Ohodnoťte prosím každou z níže
uvedených možností od 1 (nejméně důležité) do 5 (nejvíce důležité)

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Je nově založený
*Je mladý (méně než 5 let) a
nezávislý

*Zkouší nové obchodní nápady
*Snaží se nalézt obchodní
model umožňující rozvoj

*Je silně orientovaný na růst
*Zaměřuje se na rozvoj
technologií

*Zaměřuje se na vývoj inovací
*Má celosvětovou působnost
Jiné, upřesněte prosím
1 až 200 znaků
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* 6.2 – Je podle vás důležité, aby se EU shodla na jednotné definici začínajícího podniku?
Velmi důležité
Důležité
Nepříliš důležité
Zcela nedůležité
Nevím / není relevantní
6.2 a – Jak byste hodnotili následující pracovní verze definice začínajícího podniku?

Velmi
užitečná

Užitečná

Nepříliš
užitečná

Zcela
neužitečná

Nevím /
není
relevantní

*Začínající podnik je malý
nekotovaný podnik, který byl
registrován před méně než 5
lety a dosud nerozděloval
zisk a nevznikl fůzí (EK –
definice státní podpory)

*Začínající podnik je malý
podnik zaměřený na růst,
který není starší než pět let a
hledá obchodní model
umožňující rozvoj nebo
inovativní produkt/službu a
zároveň se nabrání
alternativnímu financování

*Začínající podnik je
organizace s časově
omezeným trváním, která
byla vytvořena s cílem hledat
opakovatelný obchodní
model umožňující rozvoj
(Steve Blank)

Pokud podle vás ani jedna z navržených definic začínajícího podniku není vhodná, navrhněte
prosím vlastní definici.
1 až 500 znaků
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6.3 – Jaké jsou podle vás hlavní rysy rozvíjejícího se podniku? Ohodnoťte prosím každou z
níže uvedených možností od 1 (nejméně důležité) do 5 (nejvíce důležité)

1

2

3

4

5

Nevím /
není
relevantní

*Je zaměřený na rychlý růst z
hlediska obratu

*Je zaměřený na rychlý růst z
hlediska zaměstnanosti

*Již přilákal financování třetích stran
*Usiluje o přilákání většího objemu
kapitálového financování od třetích
stran, aby mohl financovat své
rozšíření

*Zaměřuje se na rozvoj technologií
*Zaměřuje se na vývoj inovací
*Již získal významný podíl na trhu
*Usiluje o další expanzi na zahraniční
trhy

*Je založený s globálními ambicemi
*Usiluje o rychlou obnovu kapitálu –
„odstoupení“

Jiné, upřesněte prosím
1 až 200 znaků

– Je podle vás důležité, aby existovala definice rozvíjejícího se podniku, na které by se
* 6.4
shodla celá EU?
Velmi důležitá
Důležité
Nepříliš důležité
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Nepříliš důležité
Nedůležité
Nevím / není relevantní
6.4 a – Jak byste hodnotili následující pracovní verze definice rozvíjejícího se podniku?

Velmi
užitečná

Užitečná

Nepříliš
užitečná

Zcela
neužitečná

Nevím /
není
relevantní

*Rozvíjející se podnik je
prorůstově orientovaný
podnik, který již vyzkoušel
obchodní model umožňující
růst, získal pozici na trhu a
snaží se získat investice na
financování rozšíření

*Rozvíjející se podnik je
podnik s průměrným ročním
růstem obratu nebo počtu
zaměstnanců vyšším než 20
% ročně po dobu tří let, který
má na začátku období
sledování více než 10
zaměstnanců (definice
OECD)

Pokud podle vás ani jedna z navržených definic rozvíjejícího se podniku není vhodná,
navrhněte prosím vlastní definici.
1 až 500 znaků

6.5 – Pokud máte další připomínky/postřehy/dodatečné podněty týkající se kterékoli otázky v
oddíle věnovaném definicím začínajícího a rozvíjejícího se podniku, uveďte je prosím níže.
1 až 1000 znaků
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