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Co budou muset umět naše děti?
Vážení kolegové a přátelé vzdělávacího programu
MŮŽEŠ PODNIKAT,
nikdo z nás neví, jaké dovednosti, kompetence a skills budou
potřebovat naše děti za dvacet let. Jisté je vlastně jen to, že to
jisté není. A to je možná první uvědomění, na kterém můžeme stavět a které nám pomůže orientovat se v tom, co bychom
chtěli společně s učiteli studenty učit, jaké zkušenosti jim
předávat a jakým způsobem.
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My jsme neformální vzdělávací program a učíme příběhy podnikatelů, příběhy odvahy a naděje, které inspirují studenty
k realizaci jejich vlastních cílů. Spolupracujeme dnes již s 338
učiteli / partnerskými školami a učitelé „náš“ koncept vzdělávání začleňují do výuky. V roce 2021 prošlo našimi semináři
6437 studentů.
Učíme podnikavosti, protože podnikavý člověk je podle nás
sebejistější, odolnější vůči stresu a umí se rozhodovat na základě vlastního úsudku. Podnikavost je podle nás esencí vnitřní
touhy měnit sebe i svět, stále se učit a překonávat překážky,
které nám do života přicházejí. Věříme, že tuto touhu má v sobě
každý člověk, i když v běžné populaci se věří zjednodušenému
vnímání a rozdělování lidí na ty aktivní a pasivní, lovce a sběrače, podnikatele a zaměstnance, chcete-li. Při bližším poznání
můžeme ale dojít k jinému závěru. K tomu, že každý člověk má
nějakou touhu/jedinečnost/sen/přání se realizovat – stačí „jen“
nebát se sebe ani světa, pojmenovat, „co mne baví“, a najít odvahu si za tím stát. Pasivní a aktivní lidi, kteří se v životě realizují ve své práci, rozděluje a odlišuje právě jen rozdílný přístup
k sebedůvěře a sebeprosazení. A to se dá změnit.
Až se budou naše děti ve školách víc zabývat svými silnými
stránkami, seberealizací, posilováním toho, co již umí, a zvědomováním toho, co jim pomáhá se projevit a prosadit, a budou
tento přístup trénovat stejně jako třeba násobilku, tak věřím,
že budeme v Česku mít víc podnikavých a sebevědomých lidí.
Je tedy podnikavost tou potřebnou kompetentností pro 21. století? Nebo to je sebedůvěra, bez které není možné být podnikavý?
A jak se mohou studenti učit sebedůvěře? Neznáme odpovědi
na tyto ani další otázky, ale sázíme na mezigenerační sdílení
zkušeností, na učení příběhy.
Našimi příběhy dáváme studentům naději, že i oni se mohou
ve svém profesním životě realizovat, třeba i podnikáním,
ve kterém se budou rozvíjet. Je to totiž výhodné nejen pro ně,
ale pro celou naši společnost, naši vlast.
Děkujeme všem za spolupráci.
Mgr. Tereza Moravcová
ředitelka
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LIDÉ VE SPOLKU
MŮŽEŠ PODNIKAT

Neformální vzdělávací program
MŮŽEŠ PODNIKAT

Na realizaci vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT se podílí stovky dobrovolníků
v celém Česku: učitelé středních škol, podnikatelé, realizační tým, výkonný výbor
a poradní sbor. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity
všech spolupracovníků.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU

Lidé ve spolku
Můžeš podnikat
MŮŽEŠ PODNIKAT je neformální vzdělávací
program, který jako jediný v Česku již od roku 2012
systematicky pracuje se studenty formou
mezigeneračního sdílení zkušeností s cílem:
inspirovat studenty k podnikavosti
podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti

Na realizaci vzdělávacího
programu MŮŽEŠ PODNIKAT
se podílí stovky dobrovolníků
v celém Česku, učitelé středních
škol, realizační tým a Výkonný výbor. Naše činnost vychází z osobní
iniciativy a aktivity všech spolupracovníků.

ukázat jim, že každý člověk je jedinečný, stačí jen najít svou cestu
povzbudit studenty, aby šli za svými sny a nebáli se je realizovat
ukázat studentům, že podnikání je pro člověka cestou, kterou se může v životě vydat
Miroslav Hofman
předseda

Tomáš Formánek
místopředseda

posílit jejich sebevědomí

Ondřej Krátký
místopředseda

Tereza Moravcová – ředitelka

Zcela mimořádný přínos programu MŮŽEŠ PODNIKAT spočívá v úzké spolupráci učitelů,
studentů a podnikatelů, kteří vedou semináře přímo na půdě středních škol v průběhu
standardní výuky.

PORADNÍ SBOR

179
PODNIKATELŮ /
EXPERTNÍCH
DOBROVOLNÍKŮ

338
UČITELŮ
začleňuje
semináře
do výuky
Jan Školník

Antonín Kokeš

Jan Lát

Štěpánka Duffková

Libor Mertl

Vít Horký

NAŠE VIZE

učí svými
podnikatelskými
příběhy

Jan Školník – předseda
Antonín Kokeš
Jan Lát
Štěpánka Duffková
Libor Mertl

Miroslav Hofman – předseda
Tomáš Formánek
Ondřej Krátký

své sny, být sebevědomý a šťastný. Chceme, aby v Česku

Externí spolupracovníci

bylo hodně podnikavých lidí a podnikatelů, kteří vytváří

Martin Bugner – IT podpora

region a celou zemi. Jsou také vnitřně stabilní a realizují se svou prací, která je

Lenka Bugnerová
back office

Poradní sbor

sociální původ, finanční situaci a vzdělání. Chceme, aby si uvě-

hodnoty, jsou přínosem pro své okolí, společnost,

Jana Králová
manažerka programu

Lenka Bugnerová – back office

učili, že můžou v životě dělat téměř cokoli, bez ohledu na svůj
domili, že začít se dá z ničeho a že je možné realizovat v životě

Jana Bugnerová
koordinátorka programu

Jana Králová – manažerka programu

Výkonný výbor

jak se rozhodnou. Chceme, aby se mladí lidé ve školách

Tereza Moravcová
ředitelka

Jana Bugnerová – koordinátorka programu

Pavel Komárek

Chceme, aby všichni studenti v Česku věděli, že mají
možnost vzít život do svých rukou, že záleží jen na nich,

REALIZAČNÍ TÝM

Realizační tým

pro ně radostí.

51 287
STUDENTŮ
prošlo semináři
a workshopy
MP

Magdaléna Horbasová – účetnictví
Tomáš Krčmář – grafik
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Společenský dopad programu
MŮŽEŠ PODNIKAT
Druhý koronavirový rok 2021

338

partnerských škol

179

podnikatelů /
expertních dobrovolníků

49

studentů prošlo
solidarity koučinkem

179

studentů na workshopech

Druhý koronavirový rok byl náročný
zejména tím, že hlavním tématem celé
společnosti se stala klíčová otázka:
Očkovat, či neočkovat? Problematiku
očkování řešila celá česká společnost
a školy musely také zajmout svá
stanoviska, řízená pokyny MŠMT.
I přesto, že nebylo jednoduché pořádat
na uzavřených a prověřovaných školách
semináře s externími dobrovolníky,
učitelé měli velkou snahu o spolupráci
a zachování kvalitního programu
6 | MŮŽEŠ PODNIKAT

a výuky pro studenty a podařilo
se vždy najít možnost, jak semináře
uspořádat offline i online.

Jsme neformální
vzdělávací program

Realizujeme neformální vzdělávací
program, který je doplňkem stávajících
školních osnov. Společně s učiteli středních škol pořádáme na školách semináře, které učitelé začleňují do výuky
a při výuce je mohou využít. Spolupráce
s učiteli funguje skvěle, protože se zaměřujeme na to, aby semináře byly kvalitní
a aby byly přínosem jak pro studenty,
tak pro učitele. Zařídíme po organizační
stránce vše potřebné a do školy pozveme
podnikatele, řečníky MŮŽEŠ PODNIKAT,
kteří učí studenty svými podnikatelskými příběhy. V průběhu let jsme vytvořili
funkční strukturu seminářů, která je
interaktivní a zaměřená na komunikaci

se studenty, tzn., že 80 % času semináře
věnujeme diskusi se studenty. Zpětná
vazba studentů je pro nás měřítkem
kvality, zavedli jsme proto transparentní
hodnocení řečníků, které je veřejné
na našem webu.
Chceme, aby semináře přispívaly k osobnímu rozvoji studentů a aby je motivovaly.
Naším záměrem je také přispívat
k rozvoji podnikatelů, kteří semináře
vedou a kteří díky práci se studenty rozvíjí své prezentační dovednosti a schopnost komunikovat s generací Z. Inspirace
je nadčasová, neočekáváme proto
okamžité výsledky, jsme především
osvětový vzdělávací program.

Využili jsme koronavirový rok k tomu,
že jsme ve spolupráci s pedagogy
vytvořili Metodické listy pro učitele.
Realizovali jsme pilot Workshopů
Ptej se mě na podnikání ve firmách
našich řečníků.
Uspořádali jsme Výroční setkání, kde
se sešli studenti, učitelé i podnikatelé.
MŮŽEŠ PODNIKAT | 7

Semináře realizujeme
v celém Česku

Cílové skupiny
a společenský dopad
naší práce

Standardně projde ročně semináři kolem osmi tisíc studentů z celého Česka, ale
vzhledem k proticovidovým opatřením a mnoha zrušeným seminářům byl počet
studentů v roce 2021 jen 6437. Mnoho práce jsme věnovali tomu, že jsme i několikrát
za sebou přeplánovávali již naplánované semináře, které jsme nakonec uspořádali
online nebo je škola z organizačních důvodů zrušila. Přesto se nám podařilo zejména
v Ústeckém a Moravskoslezském kraji oslovit víc studentů než v minulých letech.

Cílem programu MŮŽEŠ PODNIKAT je, aby bylo v Česku co nejvíc podnikavých
mladých lidí, kteří jsou přínosem pro své okolí a region, kde vytváří hodnoty a který
rozvíjí. Myslíme si, že je důležité, aby si studenti uvědomili, že i oni mohou být podnikaví a že mohou třeba začít podnikat a měnit tak svět kolem sebe k lepšímu.

Moravskoslezský kraj (10,9 %)
Zlínský kraj (3,1 %)

Praha (31 %)

Olomoucký kraj (3,1 %)

Jihomoravský kraj (6,9 %)

Pardubický kraj (1,3 %)

6437 studentů v roce 2021 prošlo
semináři nebo workshopy MŮŽEŠ
PODNIKAT – je to kvůli koronavirovým opatřením přibližně o 30 %
méně než v předchozích letech.

Královéhradecký kraj (0,7 %)
Liberecký kraj (1,5 %)
Ústecký kraj (9,7 %)
Karlovarský kraj (2,7 %)
Plzeňský kraj (1,2 %)

podnikatelé

studenti

Kraj Vysočina (5,4 %)

učitelé
338 učitelů společně s námi realizuje
semináře MŮŽEŠ PODNIKAT v rámci
výuky. Učitelé využívají metodické
listy a mají zájem o prezenční
i online semináře.

179 podnikatelů učí studenty
svým příběhem, zvládají
i distanční výuku a většina
z nich neztrácí naději ani
v době koronaviru. Jsou
pro studenty inspirací,
jak zvládat krize a problémy.

Středočeský kraj (15,6 %)

Jihočeský kraj (6,8 %)
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338 partnerských škol
začleňuje semináře
MŮŽEŠ PODNIKAT
do výuky

Jmenuji se ANDREA OBDRŽÁLKOVÁ
a ptáte se mne, proč jsem začala podnikat

zet lidé, kteří mi v mém záměru pomohli. V září 2020 mě

startovní pozice. Já jsem vlastně studentům velice blízko,

oslovil můj první neznámý klient, pro kterého jsem na-

jelikož jsem začala s podnikáním teprve před dvěma roky.

vrhla a realizovala již dva byty. Od té doby počet projektů

Chtěla bych mladé lidi podpořit, aby se nebáli a plnili si

i jejich velikost roste. Oslovují mě stále noví a noví klienti

své sny. Že všechno je možné, když tomu uvěří. Stačí udělat

a já jim děkuji za důvěru.

ten důležitý první krok vpřed, vystoupit ze své komfortní
zóny a dělat to, co je naplňuje. Pak se to všechno začne dít

Myslíte si, že podnikat může každý?

Příběh podnikatelky a řečnice
MŮŽEŠ PODNIKAT Andrey
Obdržálkové

Myslím, že jsem byla předškolního věku. Odpověděla jsem,

Podnikat může každý, kdo se pro to rozhodne. Podnikání

že nevím, jestli něco takového existuje, ale že by mě bavilo

ale není pro každého. Jsou lidé, kteří potřebují pomyslnou

vymýšlet, jak uspořádat nábytek v bytě. Měli jsme malý

jistotu, i když ta neexistuje.

byt a společný pokoj se sestrou. Já si pořád v hlavě předsta-

Podnikání chce silnou víru v sebe, ve svůj záměr a také

vovala, jak lépe uspořádat nábytek, abychom se do pokojí-

disciplínu a vytrvalost. Ne každý je ochoten toto v sobě

Andrea je interiérová designérka. Zaměřuje se na
návrhy a realizace soukromých interiérů. V roce
2016 dokončila magisterské studium na Ekonomické fakultě VŠB TUO, ale práce ve světě financí
ji nenaplňovala. V roce 2020 se rozhodla splnit si
sen a po absolvování kurzu ve Škole interiéru začala podnikat v oblasti navrhování interiérů. Navrhla již několik desítek projektů a většinu z nich
už také realizovala.

ku vešly a zároveň tam měly víc místa na hraní. Mamka

najít a podpořit. I když dnes kolem sebe vidím čím dál víc

mi tehdy řekla, že to dělá bytový architekt, tak jsem pak

lidí, kteří hledají své životní poslání, aby je mohli začít žít

všude vykládala, že budu architektka.

a naplňovat.

Na střední škole jsem vystudovala obor Ekonomické

Co vám podnikání přináší, a co vám naopak bere?

lyceum. Ale stále mě neopouštěla myšlenka kariéry byto-

Podnikání mi především přináší možnost seberealizace.

vého architekta, jenže když jsem si vybírala vysokou, tak

Dělám to, co mě opravdu baví, při práci zapomínám na čas,

mě opět od architektury něco odrazovalo a vnitřní hlas

tvořím a užívám si ten proces. Na druhou stranu musím

mi říkal, ani se tam nehlas, stejně tě nevezmou. A po Eko-

dělat i věci, které s podnikáním nesouvisí a nejsou mi úplně

nomickém lyceu logicky přicházela v úvahu vysoká škola

blízké. Jedná se např. o technické věci, web, sociální sítě,

Andreo, jste celkem mladá, zajímalo by mne, kdy

ekonomického zaměření. Tak se můj sen bytové designérky

marketing, hledání a nabírání spolupracovníků, účetnic-

jste se rozhodla podnikat. Mohla byste nám stručně

pomalu stával nesplnitelným.

tví atd. Nicméně mi to za to stojí.

Miluju volnost, jsem Vodnář, který miluje svobodu.

Uživí vás podnikání?

Máte zkušenosti ze zaměstnání i z vlastního podnikání.

Odjakživa pro mě bylo svazující být někde od–do. Život

Živí mě od doby, kdy jsem si obnovila živnostenský list.

V čem je podle vás největší rozdíl?

se dělil na čas v práci a čas po práci. Navíc toho času

Začátky ale byly těžké. Když jsem v únoru 2020 dala v za-

V zaměstnání máte jasně stanoveno, odkdy dokdy pra-

po práci bylo málo. A to jsem nechtěla. Podle mě máme

městnání výpověď, tak se mi ulevilo. Neměla jsem téměř

cujete, kde pracujete a jaká je vaše konkrétní náplň práce.

život jen jeden, a užívat bychom si ho měli v každém oka-

žádné finanční rezervy, ale to mě od mého záměru a snu

Jako živnostník si musím udržet disciplínu sama. Musím

mžiku, i když zrovna pracujeme. Stěžejní pro mě tedy byla

neodradilo. Neměla jsem konkrétní plán, jen jsem věděla,

se donutit sednout k práci, sehnat si klienty, dělat i další

svoboda, tzn. pracovat, kdy chci a odkud chci, dělat to,

že chci navrhovat interiéry a neztrácet už ani minutu

věci, které jsou s výkonem podnikání spojené a mě třeba až

co mě naplňuje a pro co jsem se tady zřejmě narodila,

něčím jiným. Byla jsem na několika pohovorech v designo-

tak nebaví. V zaměstnání nemáte zase takové pravomo-

a být se svým pejskem.

vých studiích, ale v hloubi duše jsem věděla, že nechci

ci a volnost něco měnit nebo si přizpůsobit. V podnikání

pracovat pro někoho jiného a pouze s omezeným výběrem

si procesy tvoříte sami, tak, jak vám to vyhovuje.

a vy ani nevíte jak.

„Žijte přítomností a poslouchejte svou intuici.“
Co byste doporučila mladým lidem, kteří ještě nevědí,
co chtějí v životě dělat?

Vzpomeňte si na to, co jste rádi dělali v dětství. U čeho jste
vydrželi, co vás bavilo a zajímalo. Pokud vás nic nenapadne,
nevadí – co vás baví nyní? Nemusí to být hned konkrétní
profese. Zkoušejte. Seznamujte se s lidmi. Vše je totiž zkušenost, která vás posune o kus dál k tomu, co vás bude naplňovat. Nikde není dáno, že to, co vás baví a naplňuje nyní,
musíte dělat do konce života. Všichni se vyvíjíme a rosteme.
Mění se nám priority.

popsat váš podnikatelský příběh?

Věděla jste, co budete chtít jednou dělat, když jste

značek, které tato studia nabízí. Proto když mě poněkoli-

byla ještě na střední škole? Jaké byly vaše dívčí sny?

káté odmítli, i když to vypadalo slibně, uvědomila jsem

Proč inspirujete studenty k podnikavosti?

Pamatuji si na okamžik, kdy jsme s mamkou stály za bará-

si, že mi tím vesmír dává najevo, že mám jít na volnou

Podle mého názoru a zkušenosti je důležité ukázat,

kem na takových kládách a ona se mě zeptala, čím chci být.

nohu. Po tomto rozhodnutí mi do života začali přichá-

že v tom nejsou sami. Každý nějak začínal. Každý z jiné
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Nepřestávejte v tom,
co děláte

Podcasty
#muzespodnikat

Semináře MŮŽEŠ PODNIKAT
Přínos semináře

• zajímavé příběhy podnikatelů		
• motivace a inspirace k podnikavosti 		
• přímý kontakt s podnikateli 		

• propojení výuky s praxí
• odpovědi na otázky studentů
• sdílení zkušeností

Realizace semináře

• seminář uspořádáme u vás ve škole v době výuky – 90 minut
• termín naplánujeme dle vašich potřeb
• ideálně pro jednu až dvě třídy studentů
• škola může objednat víc seminářů

Workshopy Ptej se mě na podnikání

Nalaďte se na vlnu MŮŽEŠ PODNIKAT
a nechte se unést příběhy naděje a odvahy
Inspirující rozhovory s řečníky MŮŽEŠ PODNIKAT – rozhovory o podnikání, odvaze a naději, která překonává všechny překážky. České podnikatelky a podnikatelé v podcastech mluví nejen o tom, jak učí studenty svými příběhy.
První epizodu jsme vysílali 1. září 2020 a od té doby vydáváme nové rozhovory každých čtrnáct dní. Podcasty
vysíláme do škol, a učitelé i studenti tak mají možnost slyšet řečníky, kteří u nich vedou semináře, nebo naopak
ty řečníky, kteří jsou z jiného konce republiky a nemohou k nim přijet.
Podcasty moderuje řečnice MŮŽEŠ PODNIKAT Štěpánka Duffková.

Přínos a realizace workshopu

• tříhodinový workshop ve firmě podnikatele přímo s jednatelem/majitelem firmy
• setkání s osobnostmi, které inspirují k podnikavosti
• přímá zkušenost studentů s praktickým chodem firem v Česku
• rozšíření povědomí studentů o tom, jak funguje podnikání
• možnost zkusit si podnikat nanečisto
• aktivní zapojení studentů – skupinová i individuální práce

Reference učitelů:

„Seminář žáky zaujal, hlavně to, jak řečníci otevřeně mluvili o svých životních zkušenostech a své kariéře. Dokázali je nadchnout,
že každý může být úspěšný podnikatel, pokud bude chtít. A že velmi důležité je investovat do sebe, do správně zvoleného studia.
Každý je v něčem dobrý, jen to v sobě objevit. Žáci viděli, že to, co slyší ve škole, není jen teorie, ale má to uplatnění i v praxi.
Vše, co ve škole slyší, se jim může někdy v životě hodit.“
(Romana Pacetti, vyučující ekonomiky, Střední škola podnikání, Vysoké Mýto)

Podcasty Antonín Kokeš

Zdeněk Smrž, Štěpánka Duffková, Andrea Bednářová a Lubomír Černý

Objednejte zdarma
semináře nebo
workshopy
pro vaše studenty
Koordinátorka programu
Jana Bugnerová
jana.bugnerova@muzespodnikat.cz
Tel.: 731 157 565
www.muzespodnikat.cz
14 | MŮŽEŠ PODNIKAT

Šárka Zídková, Petr Zelík a Štěpánka

Podcasty Marek Čačka
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WORKSHOPY
Ptej se mě na podnikání

Finance a hospodaření

INTERAKTIVNÍ WORKSHOP SPOJENÝ S EXKURZÍ VE FIRMĚ
Workshopy ve firmě podnikatelů jsou nástavbou základních seminářů pořádaných
na středních a vyšších odborných školách. Nabízíme studentům možnost dozvědět
se víc o podnikání a podnikatelích i o chodu jejich firem. V roce 2021 jsme uspořádali
pilot a tříhodinových workshopů, které jsou pro studenty zdarma, se zúčastnilo 78
studentů.
„Řeknu ti jednu věc: jestli plánuješ podnikat a chceš odpovědi na svoje otázky v začátcích podnikání, tak zajdi na workshop
MŮŽEŠ PODNIKAT. Já jsem si na něm vyzkoušela, jestli má můj podnikatelský záměr smysl. Pro mě určitě má. Práce ve
skupinkách mě moc bavila, bylo to naprosto jiné než ve škole.“
Kateřina Šmídová, SOŠ Litvínov-Hamr
„Workshopy MŮŽEŠ PODNIKAT jsou skvělou zkušeností nejen pro lidi, kteří chtějí podnikat.
Pro mě osobně to byla „smooth experience“, kterou jsem si užil jako jedinečnou příležitost podívat se do velmi zajímavých
firem, kde se pracuje a uvažuje jinak, zároveň to bylo interaktivní, příjemné, díky skvělým lidem a uvolněné atmosféře.“
Adam Hofman, Smíchovská střední průmyslová škola, Praha

Co se týče hospodaření, je naším cílem
dlouhodobá stabilita a udržitelnost
programu, čehož chceme docílit tak,
že příjmy organizace budou co nejvíc
rozloženy, tzn. budeme mít co nejvíc
platících členů s členskými příspěvky
a dále chceme posílit řady drobných
a středních dárců.
V roce 2021 jsme celkově hospodařili
s částkou 2 672 000 Kč – rozložení
příjmů je viditelné na grafu.

Spolupracujeme s externí účetní, paní
Magdalénou Horbasovou. Účetní závěrka
společnosti byla zpracována na základě
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
a na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro
účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání,
a Českými účetními standardy pro
neziskové organizace.

Příjmy v roce 2021
vlastní
majetek

členské
příspěvky

nadace
Objednejte zdarma workshopy pro své studenty
Manažerka programu 				
Mgr. Jana Králová 				
Tel.: 733 198 370		
jana.kralova@muzespodnikat.cz 			
www.muzespodnikat.cz				
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dary jednotlivců
nebo firem
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Rozvaha ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2021 (v celých tisících)
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Stav k prvnímu dni účetního období

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav k poslednímu dni účetního období

Neformální vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT realizujeme díky partnerům a dárcům,
kteří program podporují. Veškerá činnost je financována individuálními nebo firemními
dárci a členskými příspěvky našich členů. Dále jsme uzavřeli partnerství se zájmovými,
studentskými, školskými a podnikatelskými organizacemi, které nám pomáhají
myšlenku programu MŮŽEŠ PODNIKAT šířit.

Děkujeme všem partnerům a dárcům
za spolupráci a podporu.

565

805

37
528

59
746

565

805

Stav k prvnímu dni účetního období
163

Stav k poslednímu dni účetního období
336

163
402

336
469

504

402

565

805

Bez vás bychom to nezvládli.

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2021
Činnosti
Náklady
Hlavní
Hospodářská
Spotřebované nákupy a nakupované služby
1860			
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
120			
Daně a poplatky		
Ostatní náklady
10			
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv			
Poskytnuté příspěvky		
Daň z příjmů				
Náklady celkem
1990			
Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
1707			
Tržby za vlastní výkony a za zboží
456			
Ostatní výnosy		
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
2163			
Výsledek hospodaření před zdaněním
173			
Výsledek hospodaření po zdanění
173			
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Celkem
1860
120
10

1990

1707
456

2163
173
173

Vít
a Kristýna
Horkých

Miroslav
Hofman

LIBOR MERTL

Petr a Jindra
Sýkorovi

LIBOR
MALÝ
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ŘEČNÍCI MŮŽEŠ PODNIKAT
M U Z ES P OD N I K AT .C Z

V roce 2021 jsme spolupracovali se 179 řečníky / expertními dobrovolníky / podnikateli.
Podnikatelé inspirují studenty k podnikavosti a učí je svými příběhy. Jezdí do středních
škol, kde vedou semináře a diskutují se studenty o podnikavosti. Předávají studentům
své zkušenosti z podnikání a ukazují jim, jaké jsou v životě možnosti. Ve školním roce
2021 je do programu zapojeno 179 řečníků.

David Albrecht, Tomáš Baránek, Andrea Bednářová, Josef Benda, Jiří Bláha, Kateřina Bořutová, Pavel Bouška, Jiří Brázda,

Tomáš Buchwaldek, Michala Butková, Marek Čačka, Mirka Čejková, Zuzana Černá, Lubomír Černý, Dalibor Dědek,
Jan Dolejš, Karel Drašnar, Štěpánka Duffková, Karel Dytrych, Ladislav Eberl, Václav Edl, Tomáš Formánek, Filip Goszler,
Jiří Grund, Tomáš Gřešek, Jindřich Hájek, Petr Havlíček, Michaela Havlíková,

Miroslav Hofman, Heinrich Homola,

Vít Horký, Marcela Hrubošová, Tomáš Hülle, František Churý, Miroslav Jakubec, Petra Janková, Lenka Jeřábková,

Rehana Ježková, Michaela Karásková, Jan Kaštura, Daniel Kindl, Jan Kislenko, Martin Klazar, Tomáš Kocifaj, Aleš Kocourek,
Hana Váchová Kočková, Antonín Kokeš, Pavel Komárek, Ondřej Komenda, Lukáš Konarovský, Jan Kopřiva, Ondřej Koudela,
Petr Kovařík,

Ondřej Krátký, Jiří Krejčík, Jan Křivonožka, Daniel Kudláček, Sabina Kvak, Barbora Langer, Jan Lát,

Martin Luňák, Lubomír Machoň, Martin Málek,

Libor Malý, Radka Martínková, Jan Mašek, Filip Matějka, Jiří Matela,

Dušan Mátl, Marcela Vigner Mazancová, Libor Mertl, Jarek Mikeš, Filip Mikschik, Adam Milata, Pavel Minář, Ivana Minářová,
Václav Muchna, Jitka Nagelová, Martin Navláčil ml., Stanislav Němeček, Tomáš Nemrava,

Michal Novák, Michal Ondra,

Martin Palička, Jakub Pavlák, Šárka Pelikánová, Jakub Petera, Jiří Peters, Daniela Pilařová, Petr Pilin, Josef Piňos,
Filip Plevač, Petr Podsedník, Lukáš Polach, Martin Přibil, Michal Ptáček, Dalibor Pulkert, Michael Rada, Tomáš Reinbergr,
Tomáš Riese, Svatopluk Runčík, Jaroslav Řasa, Jan Řehák, Jana Řehořková, Jaroslav Salva, Petr Schwank, Michaela Sklářová,

Filip Sinecký, Martin Slanina, Jan Sláma, Vladimír Smitka, Zdeněk Smrž, Roman Sokola, Adam Spiegl, Jiří Spurný, Šimon Srp,
Lukáš Stibor, Petr Stinka, Dalibor Stříbný, Cyril Svozil, Radek Šimčík, Vojtěch Šimetka, Jan Školník, Daniel Škubal, Richard
Šmíd, Roman Šmiřák, Michal Šrajer, Arnošt Štěpánek, Michal Štrál, Dušan Tripal, Igor Třeslín, Josef Ťulpík, Barbora Urbanová,
Eva Urbanová, Vladimír Vácha, Marcel Vargaeštok, Miroslav Vlach, Marek Veselý, Martin Vohánka,

Jiří Volenec,

Regina Vondrová, Michal Voráč, Kamila Zárychtová, Viktor Zeisel, Petr Zelík, Šárka Zídková, Dominik Ženatý, Luboš Žuffa

