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Kurzy pro podnikatele, příspěvky pro zaměstnavatele 

19.5.2014 

Kladno – Podnikání patří odjakživa k náročným činnostem a ne každý si může dovolit být 

sám sobě šéfem či dokonce mít vlastní firmu. Kromě znalostí svého oboru, zákonů a 

účetnictví potřebuje podnikatel i řadu povahových vlastností a také to chce tu správnou 

(nebo alespoň ne vysloveně špatnou) osobní situaci. A to o sobě nemůže bohužel říci každý 

z frekventantů podnikatelských kurzů pro rodiče na rodičovské dovolené, hrazených z 

programu OPL ZZ a státního rozpočtu. V CPPP o.p.s., která tyto kurzy ve středočeském kraji 

pořádá, to vědí. A přišli s řešením. 
 

„V našich kurzech se frekventantky učí například základy slaďování rodinného a pracovního 

života, IT či účetnictví. Záměrně říkám frekventantky, protože – jakkoliv je kurz určen i 

tatínkům na rodičovské dovolené, ženy zatím početně převažují. Bohužel, ne všechny mohou 

z nejrůznějších důvodů využít nově nabyté znalosti v podnikání. A přitom se jedná o 

kvalifikovanou pracovní sílu,“ popisuje problém manažer CPPP pro kontakt s podniky Jaroslav 

Kovář. 

 

CPPP, které letos oslaví páté výročí vzniku, má kontakty se středočeskými podnikateli, 

profesními institucemi a jejich prostřednictvím i se státní správou. Díky tomu tak mohla 

organizace přijít s unikátním a pro všechny velice výhodným řešení. 

 

„Pokud nějaký zaměstnavatel přijme do pracovního poměru frekventanta našich 

akreditovaných kurzů, obdrží státní příspěvek až do výše 10 tisíc Kč měsíčně na 3 měsíce. 

Frekventantky se přitom orientují v oblasti účetnictví a financí, některé disponují i praxí před 

nástupem mateřské dovolené,“ vysvětluje Kovář. 

 

Důležitým faktorem je pro mnohé frekventantky harmonizace rodinného a pracovního života 

– tedy buď možnost flexibilní pracovní doby, nebo či částečné práce z domova. Možné jsou 

samozřejmě i jiné alternativy, jako například firemní dětská skupina.  

 

„Tyto možnosti jsou samozřejmě vítány u většiny, nikoli ale u všech frekventantek. Pro 

zaměstnavatele je hlavní výhoda mzdového příspěvku zejména v tom, že si vyzkouší nového 

zaměstnance a část mzdových nákladů získá zpět,“ uzavírá Kovář. 

 

 

 

Jak získat příspěvky 

Nabídka se vztahuje na následující regiony: Kladno, Beroun, Slaný, Kralupy nad Vltavou, 

Mělník, Praha Západ, Praha 
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1) Zkontaktujte  CPPP, o.p.s. na emailu: jaroslav.kovar@cppp.cz s Vaším požadavkem na vhodného 

zaměstnance a mzdové příspěvky. 

2) CPPP Vás kontaktuje a pokud Vám bude moci vhodného zaměstnance/zaměstnankyni doporučit, 

zašlou Vám pracovníci centra CV a obdržíte jednoduchou žádost k vyplnění. Tu následně zašlete 

emailem zpět ke kontrole. 

3) Po odsouhlasení můžete zaslat poštou tři originální stejnopisy na adresu:  

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. 

Ctiborova 3091, 272 01  Kladno 

4) Centrum zašle materiály na Ministerstvo práce a sociálních věcí a následuje 30- denní schvalovací 

proces tímto úřadem. 

5) Po schválení může začít proplácení příspěvku. 

 

Více informací 
Lukáš Janata 
CPPP, o.p.s. 
Ctiborova 3091 
272 01 Kladno 
tel: +420 608 813 192 
mail: media@cppp.cz 
www.cppp.cz 
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