
                    
 

Rodičovská dovolená nemusí znamenat propad příjmů 
 

Praha (13. dubna 2011) - Rodičovská dovolená přináší nejen radosti, spojené 
s výchovou potomků, ale také řadu starostí. Ty největší se přitom týkají rodinného 
rozpočtu, ve kterém pokles příjmů jednoho z partnerů znamená prakticky vždy citelný 
výpadek. S pomocnou ruku nyní přichází Centrum podpory podnikání Praha, o.s., 
které chce rodiče motivovat k samostatnému podnikání a poskytnout jim potřebné 
vzdělání. Také chce změnit některé stereotypy a odbourat předsudky podnikatelů, 
kteří zatím rodiče, pečující o malé děti spíše odmítají zaměstnat. Projekt, který 
odstartoval v březnu 2011, je financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
 
„Maminky a tatínkové na rodičovské dovolené mají výborné nápady a dobře vědí, v jakém 
oboru podnikat, aby vylepšili rodinný rozpočet. A je to celá řada oborů – od překladatelství a 
informačních technologií až po řemesla či služby. Problém je jinde – podnikatelé se potýkají 
s velkou administrativní zátěží i velkým tlakem ze strany finančních úřadů. Podnikání se tak 
může pro rodinný rozpočet lehce stát zátěží a ne pomocí,“ vysvětluje koordinátorka projektu 
Lucie Mazalová z Centra podpory podnikání Praha. 
 
Problémů, které podnikatelům klade admistrativa, je přitom více než dost. Mnozí i 
vysokoškolsky vzdělaní lidé mají problém i s pouhým vyplněním daňového přiznání a vedení 
účetnictví je pak pro ně téměř neřešitelnou překážkou. Matka dvou malých dětí paní 
Mazalová zná přitom tohle všechno z vlastní zkušenosti, neboť rovněž podniká jako 
sportovní trenérka. 
 
„Dobře si vzpomínám, kolik práce jsem měla zejména ze začátku s administrativou. A také si 
vzpomínám na povzdechy mnohých maminek, že by rády začaly podnikat, ale bojí se toho 
věčného papírování. To mě přivedlo na nápad rozjet kurzy, které by jim to mohly usnadnit,“ 
říká Mazalová. 
 
Dva komplexní dvou a osmidenní kurzy a akreditovaný dvacetidenní kurz, které byly 
zahájeny v dubnu letošního roku a poběží v různých městech středočeského kraje, se tak 
týkají administrativy, praktického podnikání a sladění rodinného a pracovního života. Kurzy 
přitom poběží v mateřských centrech. Jejich součástí je i hlídání dětí v průběhu školení a 
jsou financovány převážně ze zdrojů EU. Pro rodiče jsou tedy bezplatné.  

Každé dva běhy kurzů jsou pak společně ukončeny tréninkovým víkendovým pobytem 
s přednáškami. Do projektu bude zapojeno více než 100 maminek a tatínků ze 
středočeského kraje - konkrétně z měst Kladno, Beroun, Rakovník, Mělník, Příbram, Kolín, 
Kutná Hora, Nymburk, Praha – západ, Benešov. Podmínkou je pouze to, aby byla dotyčná 
maminka či tatínek na rodičovské dovolené či krátce po rodičovské dovolené v evidenci 
Úřadu práce. 

 „Co když se maminky nakonec podnikat nerozhodnou? Žádný problém. Díky spolupráci se 
sítí Hospodářských komor jim pomůžeme nalézt pracovní místa. Jejich novým 
zaměstnavatelům navíc poskytneme i částečnou refundaci mzdy“ uzavírá Mazalová.  
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