
KLUB podnikatelek ze zlínska, z.s.

Výroční zpráva 
za činnost 
v roce 2018



VIZE
 
 

POSLÁNÍ
 
 
 

HODNOTY
 
 

Chceme být platformou pro osoby aktivní v podnikatelském prostředí
Zlínského kraje. Věnujeme se podpoře začínajících podnikatelek regionu. 

Vytváříme prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou podporu a
spolupráci osob ze Zlínského kraje, které o podnikání uvažují, podnikat

začínají nebo již podnikají.

vzdělávání - kreativita - osobní jedinečnost - slušné a etické
podnikání

1. Uspořádat v roce 2018 alespoň 20 akcí - z toho alespoň 5 v Rožnově. 
 
 
2. Pokračovat ve shánění zdrojů na podporu činnosti (granty a dotace).
 
 
 
 
 
 
3. Na konci roku mít alespoň 25 členek. 
 
 
 
4. Upravit stanovy.
 
 
5. Zařadit nová témata - navázat spolupráci s alespoň 3 novými lektory.

Jaké byly cíle pro rok 2018
V roce 2018 proběhlo celkem 27 akcí, z toho byly 4 v Rožnově.

Byla navázána spolupráce s poradenskou společností v oblasti dotací.
Mimo to byla podána jedna žádost. Žádná podpora nebyla získána.
Činnost klubu je zatím stále financována prostřednictvím darů fyzických
osob. Klub je provozován jednou osobou v rámci její dobrovolné činnosti
(bez nároku na honorář).

Na konci roku měl Klub právě 25 členek. Během roku 9 členek přibylo a se
3 jsme se rozloučili.

Bylo vyhodnoceno jako nepotřebné.

Tento bod se extra povedl. Přišlo mezi nás 8 nových lektorů!



Aktivity v roce
2018

Jak na dotace v roce 2018
Základní legislativní povinnosti v bezpečnosti
práce (Rožnov p. R.)

leden

Prezentační dovednosti (seminář)
Excel - kontingenční tabulky (seminář)
Jak na G Suite - Komunikace (Gmail a kalendář) - 1.
část
GDPR pro OSVČ a malé a střední firmy
Image firmy
Jak na G Suite - Spolupráce (Disk a kancelář) - 2. část

GDPR pro OSVČ a malé a střední firmy II.
Work-life balance

Plánování času

únor

duben

květen

březen

červen Work-life balance II.
Facebook Ads pro začátečnice
Facebook Ads pro (mírně) pokročilé

Jak na dotace v roce 2018 (Rožnov p. R.)
GDPR pro OSVČ a malé a střední firmy
Ochoč si opičáka, nauč se s MailChimpem -
pokračování (seminář)
Image firmy
BOZP: školení pro vedoucí zaměstnance (Rožnov p. R.)



prosinec

říjen

listopad

září Profilování - lidská rozmanitost v praxi
Požární ochrana pro živnostníky a drobné
podnikatele
Jak rozpoznat a využít svůj potenciál

Pricing a cenotvorba dle Madly Čevelové
Pricing a cenotvorba dle Madly Čevelové
Instagram pro začátečníky

Asertivní komunikace jako základ vyjednávání
BOZP: každoroční školení pro vedoucí
zaměstnance

Předvánoční kafíčko

Madla Čevelová: Pricing a cenotvorba



Členky v roce 2018

Dobromila Darnadyová

Zdenka Barošová
předsedkyně klubu Zuzana Kubíčková

Hana Mertová

Gabriela Hladůvková

Věra Stojarová

Zuzana Neřádová Jindřiška MlčkováHelena Změlíková

Hana Halaštová Dita Vojtíková

Jana SvobodováEva Chlupáčková



Petra Drobná

Miluše Štelcová

Marie Majorová

Šárka Gazdová Hana Hanáková

Alena Vlčková

Petra Ležáková

Julia Holíková

Lenka HubováMartina Běťáková

Renata Pekařová Romana Pravdíková

Michaela Kamenská

Marie Janišová



Vývoj
První setkání Klubu, můžeme to klidně nazvat pilotním provozem,

probíhala během roku 2014. Jako nezisková organizace (spolek) byl
Klub registrován v roce 2015. Máme za sebou tedy 4 roky fungování.

A tím pádem už máme data, která můžeme srovnávat. 

proběhlo 10 akcí
celková účast 53* osob
v září 2015 vznik spolku
na konci roku má Klub 16** členek

proběhlo 11 akcí - z toho 1 v Zubří
celková účast 86* osob
na konci roku má Klub 15** členek

proběhlo 22 akcí - z toho 1 v Rožnově
celková účast 209* osob
na konci roku má Klub 17** členek

proběhlo 27 akcí - z toho 4 v Rožnově
celková účast 289* osob
na konci roku má Klub 25** členek

*jedná se o kumulativní účast - součet osob na jednotlivých setkáních**v rámci jednotlivých let
vždy několik členek přibude a několik je kvůli neaktivitě vyřazeno - uvedena je tedy konečná
bilance na konci roku

2015

2016

2017

2018



Lektoři

Martina Běťáková

Eva ObalilováPavla Kotyzová
JiříŠedek

J iř íŠ ed ekJiří Šedek

Adéla Trubelíková

Daniel Thaisz

Jiří Navrátil

Josef Divoký Monika Kochaníčková

Alžběta Kovácsová

Magdalena ČevelováPavla Líčeníková

Letos jsme měli tu čest absolvovat 
semináře a setkání se 13 lektory. Děkujeme  za spolupráci.

Lena Malačka



Jsme vidět!
Data posbíraná v období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Návštěvnost webu

Facebook

za rok 2018 nám přibylo 185 fanoušků stránky (z 823 na 1008)



A co dál?
Klademe důraz na řízení činnosti dle Demingova cyklu: 
plánujeme - realizujeme - vyhodnocujeme - zlepšujeme. 

 
Díky, že jste u všech fází s námi. Bez vás by klubové akce nebyly.
Bez vašich zpětných vazeb bychom nevěděli, jak na tom jsme, co
můžeme zlepšit, co změnit, co dělat, kde přidat, čemu se vyhnout

a co neopakovat. 
 

I z vašich zpětných vazeb jsme vycházeli při přemýšlení, jaký by
pro nás měl rok 2019 být. A stanovili jsme následující cíle: 

Chceme být vidět víc. A musíme držet krok s dobou. Z této rovnice nám
vychází nutnost být aktivní na sociální síti, která hýbe dneškem. V roce

2019 se tedy uvidíme i na Instagramu. 
 

2. Pokračovat ve shánění zdrojů na podporu činnosti (granty a dotace). 
 

3. Mimo pořádání skupinových akcí zařadit i individuální konzultace se
zaměřením na podporu podnikatelských nápadů a záměrů. 

 
4. Ve druhé polovině roku začít hledat vhodný prostor pro rozvoj aktuálních

aktivit - zejména s ohledem na možné navýšení kapacity akcí. 
 

5.  Zařadit nová témata - navázat spolupráci s alespoň 3 novými lektory.
 

6. Zařadit vícedenní semináře. Některá témata si žádají jít více do hloubky. Na
každou akci máme jen tři hodiny, což je někdy velmi málo. Cílem je tedy

domluvit s lektory náročnějších témat inovaci ve formě spolupráce: realizovat
nejen akce jednorázové, ale i navazující. 

1.



výroční zprávu zpracovala a za správnost údajů odpovídá:
Zdenka Barošová, předsedkyně Klubu 

 
zpracováno dne 28.8.2019 ve Zlíně


