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Pozvánka na seminář 
 

Finanční abeceda pro podnikatele 
 
Lektor:  Ing. Martin Ronovský, DiS. 

dlouholetý pracovník managementu bank v útvarech restrukturalizace a vymáhání úvěrů   
absolvent BIVS, bakalant a diplomant Katedry finančnictví a ekonomických disciplin, Bankovní institut vysoká 
škola, a.s. 

Cíl semináře :  

Seznámit účastníky semináře s problematikou zahájení podnikání jako fyzická osoba i jako právnická 
osoba a nákladech s tím spojených. Seminář by měl pomoci studentům, začínajícím i stávajícím 
podnikatelům z řad fyzických i právnických osob v základní orientaci při zahájení nebo rozšíření 
podnikání, vypracování podnikatelského záměru a možnostech jeho financování.  

Obsah semináře: 

 Úvod do problematiky podnikání  
 Podmínky a možnosti podnikání jako fyzická osoba a právnická osoba, výhody 

nevýhody, pojištění, náklady atd. 
 Tvorba podnikatelského záměru 
 Možnosti financování podnikatelského záměru (banky, družstevní záložny, úřad práce, 

fondy EU, ČMZRB apod.) 
 Rizika spojená s podnikáním 
 Ukončení podnikatelské činnosti jako fyzická osoba i jako právnická osoba  
 Insolvenční řízení versus tzv. „osobní bankrot“ 
 Diskuze 

Forma semináře: 

Seminář je veden výkladovou formou na praktických příkladech a doplněn panelovou diskuzí 
k tématům. 

 Dvouhodinová prezentace témat doprovázená PC prezentací v PowerPointu 
 doplnění zkušenostmi z bankovní a poradenské praxe   
 průběžné vedení diskuze lektora s účastníky semináře  

 
Účastníci semináře: 

 
 seminář je určen převážně studentům, občanům,  podnikatelům z řad fyzických osob     
      i právnických osob  pro rozšíření jejich znalostí v orientaci jak zahájení, tak rozšíření jejich  
      podnikatelské činnosti a možnostech financování jejich podnikatelských záměrů. 
  
 

Plánovaný rozsah:  2 hodiny s 15 minutovou přestávkou  
Termín konání :  Dle dohody  
Místo konání  :  Praha, Brno, Čáslav, Kutná Hora, Kolín, ostatní dle dohody 
Cena semináře : 600 Kč/os. (vč. DPH), seminář bude otevřen při min. počtu účastníků 10 osob 
Přihláška :  e-mail: sedrykcompany@email.cz 


