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1. Úvod 

 
Bakalářská práce se zabývá problematikou malého a středního podnikání 

v mikroregionu Opavsko-severozápad, konkrétně v obci Velké Heraltice, která je jeho 

součástí.  

 

  Cílem bakalářské práce je analýza malého a středního podnikání v mikroregionu 

Opavsko – severozápad, konkrétně v obci Velké Heraltice a přilehlých osad Malé Heraltice, 

Tábor, Košetice a Sádek. Dále bakalářská práce poskytne podklady pro návrhy řešení a 

doporučení, které by mohly přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí v daném regionu. 

 

Bakalářská práce se snaží teoretické poznatky uplatnit v praxi. Bakalářská práce se 

zaměřuje na: 

� Představení mikroregionu Opavsko-severozápad, zejména obce Velké 

Heraltice 

� Vymezení malého a středního podnikání 

� Analýza vybraného vzorku malých a středních podnikatelů 

� Shrnutí výsledků analýzy 

 

K získání vstupních dat k provedení analýzy byla použita metoda anonymních 

dotazníků, která byla doplněna pro vyšší vypovídací schopnost o osobní rozhovor 

s podnikateli. Osloveni byli malí a střední podnikatelé, kteří chtěli spolupracovat. Výběr 

podnikatelů byl proveden z většiny oborů podnikání v obci tak, aby byla zachována 

vypovídací schopnost analýzy. V příloze bakalářské práce bude přiložen vzorek dotazníku a 

tabulka s vyhodnocením těchto vyplněných dotazníků.  

 

V závěru práce budou na základě výsledků provedené analýzy v obci Velké Heraltice 

doporučeny návrhy rozvoje malého a středního podnikání v mikroregionu. 

 

Bakalářská práce využila při svém zpracování odborné knižní publikace, webové 

stránky příslušných obecních úřadů mikroregionu a další materiály uvedené v použité 

literatuře.  
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2. Charakteristika řešené problematiky 

  

2.1.  Charakteristika mikroregionu Opavsko – severozápad 

 
2.1.1.  Obecná charakteristika mikroregionu Opavsko - severozápad 

 
Moravskoslezský kraj se rozkládá na severovýchodním okraji České republiky. Tento 

kraj hraničí na severovýchodě s Polskou republikou a jihovýchodní hranici tvoří státní hranice 

se Slovenskou republikou (převážně Žilinským krajem). Jednou z částí Moravskoslezského 

kraje je také okres Opava. Ve městě Opava probíhá největší spolupráce Polskou republikou. 

Centrem Opavského okresu je město Opava, které je jedním z nejzajímavějších měst ve 

Slezsku. Tento okres je právě součástí euroregionu Silesia. Součástí okresu Opava je také 

mikroregion Opavsko – severozápad.  

 

Mikroregion Opavsko – severozápad leží svou polohou z větší části v okrese Opava a 

z menší pak v okrese Bruntál. Tento mikroregion vznikl 30.4.2001 za účelem všestranného 

rozvoje zájmového území. Jeho oficiální sídlo je v obci Úvalno. Tímto se obec Úvalno stalo 

zároveň i centrem tohoto mikroregionu. Předsedou mikroregionu Opavsko – severozápad je 

Ing. Vítězslav Odložilík, který je zároveň starostou obce Úvalno. Všechny obce spadající pod 

mikroregion, jsou zároveň součástí euroregionu Silesia. [16] 

 

Formou tohoto regionu je svazek obcí, které jsou na daném území, a které tudíž spolu 

sousedí. Tento svazek obcí tvoří 9 obcí a přilehlé osady - Bratříkovice, Brumovice a místní 

časti Skrochovice, Kolná, Pocheň, Pustý Mlýn, Úblo, Hlavnice, Holasovice a místní části 

Kamenec, Loděnice, Štemplovec, Neplachovice a místní část Zadky, Stěbořice a místní části 

Jamnice, Nový Dvůr, Úvalno, Sosnová, Velké Heraltice a místní část Sádek, Malé Heraltice, 

Košetice, Tábor.  

 

Celkový počet obyvatel mikroregionu ke dni 31.12.2008 byl 8874 obyvatel. Celková 

rozloha mikroregionu Opavsko-severozápad je 14 712 ha. Průměrná roční míra 

nezaměstnanosti v mikroregionu k 31.12.2008 činila 7,33 %. Nezaměstnanost v okrese Opava 

byla 9,3%.  [16, 17] 
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Předmětem činnosti mikroregionu Opavsko-severozápad jsou činnosti v rozsahu 

uvedeném v §50 zákona č. 128/2000 Sb. Dále je to koordinování celkového rozvoje území 

mikroregionu na základě společné strategie, koordinování územních plánů a územního 

plánování, přímé provádění společných investičních akcí, společný postup při prosazování 

ekologické stability území a v neposlední řadě také společná propagace mikroregionu 

v cestovním ruchu. [16] 

 

Pro mikroregion Opavsko-severozápad byl vypracován Strategický rozvojový 

dokument, který má název „Studie všestranného rozvoje venkovského mikroregionu Opavsko 

severozápad“. Tento dokument byl dokončen v roce 2002 a byl zpracován odbornou firmou.  

 

Mikroregion spolupracuje s mezinárodním partnerem. Zahraniční partner 

s mikroregionem sousedí a jedná se o město Gmina Branice z Polské republiky. Formou 

mezinárodních kontaktů jsou pracovní kontakty založené jen na vzájemné dohodě.  

 

2.1.2.  Charakteristika obce Velké Heraltice a přilehlých osad 

 

V dalším výkladu se bakalářská práce soustředí na podrobnější charakteristiku obce 

Velké Heraltice a 4 přilehlých osad – Sádek, Malé Heraltice, Košetice a Tábor, jelikož 

analýza celého mikroregionu je časově náročná a provedená analýza všech obcí by byla příliš 

rozsáhlá.  

 

Obec Velké Heraltice sousedí na severu s obcí Brumovice, na východě s obcí 

Kamenec, na jihu s obcemi Hlavnice a Jakartovice a na západě s osadou Malé Heraltice. 

Spádově, vzhledem ke své poloze, podléhá vlivům statutárního města Opavy, kde jsou kromě 

matričního úřadu sídla všech ostatních úřadů, např. Stavebního úřadu, Úřadu práce atd. Obec 

leží ve vzdálenosti 14 km východně od statutárního města Opava, 15 km severně leží město 

Krnov, 24 km  západně město Bruntál a 21 km jižně město Vítkov.  

 

Obec leží na okraji atraktivních oblastí cestovního ruchu, tudíž i zájmu turistů. 

Několik soukromých rekreačních chalup slouží pro krátkodobou rekreaci a víkendové pobyty. 

Možnost rekreace poskytují nedaleké (přibližně 20km) vodní nádrže Slezská Harta a 

Kružberk, taktéž lesy a rybníky v blízkosti obce. V dobré dostupnosti se nachází rekreační 

oblast Jeseníky, které nabízí velmi dobré podmínky pro víkendové i dlouhodobé rekreace.   
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 Obec Velké Heraltice leží v nadmořské výšce 351 m.n.m. Celková výměra pozemků 

v obci (včetně přilehlých osad) je 3930 ha, což je 27% celkové rozlohy mikroregionu. Z toho 

velkou část tvoří zemědělská půda 2734 ha ( z toho je orná půda 2498 ha, zahrady 49 ha, 

trvalé travní porosty 187 ha) a lesní půda 956 ha, vodní plocha 31 ha.  

Zastavěná plocha je pouze 47 ha a ostatní plocha 163 ha. Na obytnou zónu tedy 

připadá velmi malá plocha a proto v současné době dochází k jejímu rozšiřování. V obci 

Velké Heraltice byla provedena plynofikace a nalezneme zde i veřejný vodovod. [15] 

 

Z úřadů zde lze nalézt Obecní úřad a pobočku České pošty, s.p. Nachází se zde 

Základní škola pro první i druhý stupeň, Mateřská škola, Zvláštní škola (Základní škola 

Praktická), Odborné učiliště, Praktická škola dvouletá, Internát a Dětský domov.  

 

Obec může nabídnout střediska pro volný čas (kulturní dům, fotbalové hřiště, 

tělocvična). Zdravotní péči v obci zajišťuje samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a 

dorost  a samostatná ordinace praktického lékaře stomatologa. Má zde také své sídlo obvodní 

odděléní Policie ČR.  Své sídlo zde má i Sbor dobrovolných hasičů obce. 

Obcí prochází mimo vedlejších cest jedna hlavní a důležitá komunikace směrem na 

Bruntál a Opavu. Velkým problémem je hluk a exhalace, které způsobuje frekventovaná 

silniční doprava. V obci je dobré spojení s ostatními obcemi i většími blízkými i více 

vzdálenými městy, neboť se zde nachází zastávka dálkových linek a zastávka linky místního 

významu. Jelikož v sousedství obce je spousta menších obcí a osad, které nedokáží efektivně 

zajistit školní docházku, musí děti z těchto obcí a místních částí dojíždět právě do Velkých 

Heraltic. Tato linka proto zaručí spojení mezi sousedními obcemi. Velké Heraltice jsou 

spojujícím uzlem mezi městy Šumperk, Jeseník a Bruntál s městy Opava a Ostrava.  

 

Velké Heraltice jsou zejména zemědělskou oblastí. Funguje zde Středisko živočišné 

výroby, bývalé JZD VH, kde se chová skot. Dnes je přeměněno na Společnost s ručením 

omezeným a je tím pádem v soukromých rukou. Nachází se zde také velké množství 

podnikatelů podnikajících v zemědělské výrobě. Dále zde nalezneme nespočetnou řadu 

malých a středních soukromých podnikatelů a živnostníků. Převažují zde provozovatelé 

smíšeného zboží nebo podnikatelé zaměřující se na poskytování různých druhů služeb.   
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V obci Velké Heraltice k 31.12.2008  bylo 1597 obyvatel. Největší skupinu obyvatel 

64% tvoří obyvatelstvo ve věku 15 – 59, což se dá označit za aktivní ekonomické 

obyvatelstvo, což je dobrá informace o dalším možném vývoji obce. Celkově v počtu vedou 

ženy nad muži v poměru 808:789.  V budoucnu se počítá s dalším zvýšením počtu obyvatel, 

což bude následkem již zmiňované výstavby nových domů. Také to potvrzuje nový trend, kdy 

se obyvatelé měst stěhují do vesnic, které jsou blízkosti a s dobrou dostupností větších měst. 

[15] 

 

Míra nezaměstnaností se v této lokalitě pohybovala v hodnotě 8,89%. Ovšem míra 

nezaměstnanosti v okrese Opava byla pouze 9,3%. Což znamená, že rozdíl mezi 

nezaměstnaností v okrese Opava a obci Velké Heraltice je nepatrný. V obci Velké Heraltice je 

dokonce o několik desetin procent míra nezaměstnanosti menší než je v celém okrese Opava. 

[17] 

 

2.1.2.1. Podnikání v obci Velké Heraltice a v přilehlých osadách - hospodářská 

činnost v roce 2008 

 

V obci Velké Heraltice a v přilehlých osadách se nachází celkem 284 podnikatelských 

subjektů (viz. Příloha č.2). Z toho zabírá zemědělství, lesnictví a rybolov 77 subjektů. 

Subjektů podnikajících v oblasti průmyslu 30, v oblasti stavebnictví 39 a v oblasti dopravy a 

spojů 8. Oblast obchodu, prodeje a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží tvoří 79 

subjektů a ostatní obchodní služby 24 objektů. Veřejnou správu, obranu a povinné sociální 

pojištění prezentují 4 objekty, školství a zdravotnictví také 4 subjekty a ostatní veřejné, 

sociální a osobní služby 19 subjektů.  

Nachází se zde pouze 2 státní organizace, což je pobočka České pošty a obvodní 

oddělení Policie ČR (jak již bylo výše uvedeno). Dále zde nalezneme celkem 13 obchodních 

společností. Podnikatelských subjektů je zde ovšem hned 177. Jelikož se jedná o oblast 

obklopenou ornou a zemědělskou půdou, není překvapivé že se právě zde nachází velký počet 

samostatně hospodařících rolníků a to hned 57. Svobodných povolání je zde 6 a ostatních 

právních forem podnikání 22. 
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2.1.3. Historie obce Velké Heraltice 

 

První písemná zmínka o obci Velké Heraltice  je známa  od r. 1265, kdy majitelem 

tvrze byl zemědělský feudál Brslav de Heroltsdorf. Další zmínka je z r. 1266, a to na listině 

králi Přemyslu Otakaru daném v Opavě, kde je také podepsán Radoslav de Heralticz. 

Po dobu dalších mnoha let byla obec Velké Heraltice prodávány do rukou dalších 

slavných a také méně slavných šlechticů. Dokonce byly také majetkem velehradského 

kláštera, což je patrné na zdech a trámech zámku.      

 V době hittlerovské okupace byli na zámku hosty rovněž v regionu působící pohlaváři 

německé armády. Rodina majitelek velkoheraltického zámku tento opouští na jaře roku 1945, 

v době, kdy je Rudá armáda již 5 km před Velkými Heralticemi. Rokem 1945 končí působení 

rodu Bellegarde na zámku ve Velkých Heralticích. Veškeré zdejší panství je konfiskováno a 

přechází do rukou československého státu. V době občanské války v Řecku jsou na zámku 

ubytovány řecké děti, rokem 1956 je datován vznik školského zařízení, které – s měnícími se 

názvy a rovněž zaměřením – zde sídlí dodnes. [19] 

    

2.2. Charakteristika malého a středního podnikání 

 

2.2.1. Definice základních pojmů 

 

Na začátku je třeba definovat základní pojmy, které souvisejí s daným tématem. Za 

základní je třeba považovat pojem podnikání, podnik, rozdělní podniků a jejich 

charakteristika. Pro vymezení následujících pojmů je preferována odborná literatura Jaromíra 

Vebera a spolupracujících autorů, jako je například Zdeněk Mikoláš a další významní 

odborníci.   

 

Definice mikroregionu dle § 49 až 53 č. zákona 128/2000 Sb. o obcích: mikroregion je 

svazek obcí, který vzniká pro územně ucelenou oblast (kde součást tvoří i jádrová města a 

obce), a která je vymezena přirozenými přírodními, technickými nebo historickými hranicemi 

nebo pojícími prvky. Obecně se jedná o spádové území, které využívá principu soudružnosti, 

kde tři a více obcí propojuje a provazuje své zájmy a záměry jednotlivých aktivit a akcí 

v územně uceleném zájmovém prostoru, který má za cíl vymezení a realizování změn ve 

všech obcích nebo částí obcí takto vymezeného území. [10] 
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Podnikání je z ekonomického hlediska činnost, při které zapojujeme ekonomické 

zdroje, abychom dosáhli zvýšení původní hodnoty. Z psychologického hlediska je to aktivita, 

která je poháněna potřebou něco získat, dosáhnout něčeho, zkusit si něco nového a splnit své 

přání a sny. Naopak z právnického hlediska se podnikáním rozumí taková činnost, která je 

prováděna soustavně, samostatně na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost. Tato poslední 

charakteristika odpovídá definici z obchodního zákoníku. [12] 

 

Podnik je definován v obchodním zákoníku jako soubor hmotných, nehmotných ale 

také osobních složek podnikání. Dále lze podnik chápat jednoduše jako subjekt, ve kterém se 

přeměňují vstupy na výstupy. Nebo také další charakteristika rozšiřuje pojem podnik na 

uspořádaný soubor prostředků, zdrojů a práv sloužících podnikateli k provozování jeho 

podnikatelské činnosti. [12] 

 

Tato bakalářská práce bude používat klasifikaci České správy sociálního zabezpečení, 

která rozděluje firmy podle počtu pracovníků na: 

- mikrofirmy – což je 1 – 9 zaměstnanců 

- malé firmy – což je 10 – 49 zaměstnanců 

- střední firmy – což je 50 – 249 zaměstnanců [7] 

Již z tohoto rozdělení vyplývá, že se nejvíce vyskytují malé a střední firmy, které jsou 

nedílnou součástí trhu.   

 

Jiná definice uvádí, že malý podnikatel zaměstnává méně než 50 zaměstnanců  a jeho 

aktiva uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje 

korunový ekvivalent 10 mil. EUR. A střední podnikatel zaměstnává 50 až 250 zaměstnanců a 

jeho aktiva, která jsou uvedena v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent 43 mil. EUR nebo 

čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 

[7] 

 

Malý a střední podnik je vlastněn a řízen nezávisle a není v dominantní roli v oblasti 

svého působení. Jedná se o samostatnou jednotku v rukou jednoho nebo více podnikatelů, 

kteří mají omezený počet pracovníků, relativně malý výrobní kapitál a roční obrat. Jsou to 

především živnosti provozované fyzickými nebo právnickými osobami, pro které jsou 

charakteristické určité rysy a působí v oblasti malosériové a zakázkové výroby, ve 

stavebnictví, obchodu a značné míře i službách. [7] 
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Základními rysy malých podniků jsou: 

- cíle orientované tržně 

- plánování je na minimální úrovni 

- zdroje jsou vlastní nebo půjčené z banky 

- autoritativní a přímý management bez liniových struktur 

- k výzkumu trhu nedochází 

- motivace zaměstnanců je jednodušší, tvoří se osobní vazby k vedoucímu, mnohdy 

dochází k vysokému nasazení 

Většina malých podniků vyplňují mezeru na trhu a doplňují služby velkých firem. 

Osobní vztahy zaměstnanců jsou vzhledem k jejich počtu osobní a neformální. [2, 4] 

 

Základní rysy středních podniků jsou: 

- intuitivní ad-hoc strategie 

- krátkodobé a nepravidelné plánování 

- osobní konzultace managementu s externisty, příp. s malými týmy specialistů 

- dochází k výzkumu trhu, ale pouze někdy a nepravidelně 

- osobní vazby zaměstnanců jsou v rámci oddělení, existuje větší vliv odborů [2, 4] 

Tyto podniky se bez plánů neobejdou, ale většina z nich netvoří strategické plány, ale 

pouze operativní nebo taktické. Většina střední firem využívá možnosti najmout si na určité 

úkoly specialisty. 

 

2.2.2. Výhody a nevýhody malého a středního podnikání 

 

Malé a střední podnikání dává šanci k uplatnění občanů – podnikatelů, k realizaci lidí. 

Lidé se v těchto firmách učí vytvořit si své malé místo na trhu, vydržet na něm a přežít. Učí se 

odpovědnosti za své rozhodnutí a své kroky, neboť každý chybný krok může znamenat nejen 

jeho podnikatelský konec, ale i vlastní ztrátu. Většina malých podnikatelů totiž vkládá do 

svého podnikání značnou část svého osobního ale také i rodinného majetku. Za své omyly 

ručí osobně. Snaží se o co nejvýhodnější uplatnění na místním trhu. Firmy stabilizují sociálně 

ekonomikou situaci obyvatel a napomáhají k růstu kulturního standardu. 

 

Takové firmy představují místní kapitál, místní vlastnické poměry. Jsou obvykle těsně 

vázány na daný region, kde zpravidla také bydlí. Poskytuje regionu zaměstnanost, ale i 

ekonomické přínosy, ale stává se také v některých případech sponzorem. Tito podnikatelé 
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jsou méně anonymní, okolní obyvatele je dobře znají, mají k nim tudíž větší důvěru, ví kam 

jdou a co mohou očekávat. Malé a střední podniky tedy stabilizují ekonomiku státu či regionu 

a reprezentují národní kapitál.  

 

Nejvíce je z ekonomického hlediska ceněna jejich flexibilita, okamžité přizpůsobování 

poptávce. Většina malých a středních firem ale úzce spolupracuje se svými subdodavateli, 

kteří jsou velkým firmami. Nebo naopak jsou malé firmy najímány velkými korporacemi 

například v rámci outsourcingu. Malé a střední podnikání je hnacím motorem spolupráce 

podnikatelů a podnikatelského prostředí. 

 

Administrativa malých firem není tak rozsáhlá a ve většině případů je zabezpečována 

externě. Toto má řadu výhodných důsledků. Například dovolují dosahování výhodnější ceny 

než konkurence i při výrobě malých sérií. Mohou pružněji reagovat na poptávku a změny 

podmínek trhu. Malé a střední firmy jsou nedílnou součástí  ekonomiky. [3] 

 

Na druhou stranu mají malé a střední podniky obtížnější přístup ke kapitálu, mají 

menší finanční sílu, nevýhodou je také slabší pozice ve veřejných soutěžích o státní zakázky. 

Také si nemohou dovolit zaměstnávat špičkové manažery, obchodníky a mají omezené 

možnosti v zaměstnávání odborníků ve správě. Ve většině případů se zde vyskytuje větší 

intenzita práce, ale platové podmínky jsou ale často méně příznivé.  Nelze ani opomenout 

omezené finanční prostředky na reklamu a propagaci. [3] 

 

2.2.3. Bariéry rozvoje malého a středního podnikání 

 

Většina problémů se ve většině případů řeší v rámci podniku. Ale u malého a 

středního podnikání se nacházení specifické problémy a překážky, které takto řešit nelze.  

Jedná se například o: 

- nefunkční legislativu a justici, 

- velká přemíra státní regulace a byrokracie, 

- chybný daňový systém, 

- problémy se získáním kapitálu, 

- problémy se získáním prostor pro podnikání apod. [3] 

Většinu malých a středních podniků brzdí rozhodnutí a nařízení státu, ať už se jedná o 

legislativní kroky,tak o daňový systém České republiky. 
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K rozvoji malých a středních podniků jsou důležité a rozhodující podmínky, které jim 

umožňují rozvíjet jejich hospodářskou činnost. Negativně na ně především působí: 

- velmi obtížný přístup k získání kapitálu, a tím i omezení možnosti financování 

rozvojových aktivit, 

- nekalá konkurence mezi velkými podniky a u dovážených produktů to jsou 

dumpingové ceny, 

- komplikovaný přístup k odbornému vzdělávání, horší přístup k potřebným 

informacím a nižší dostupnost k poradenským službám, 

- v soutěži o veřejné zakázky mají obvykle slabší pozici,  

- vysoké omezení v oblasti odbytu hotových výrobků na trhu domácím a při vývozu 

zvýšené náklady, 

- nově nastupující konkurence kapitálově silných zahraničních obchodních řetězců. 

Vnitřní a vnější ekonomické prostředí ovlivňuje do značné míry poptávku po 

nabízených výrobcích a službách. Toto může takto omezovat nebo naopak usnadňovat jejich 

vstup na trhy, které mohou tvořit důležitou podmínku pro jejich vznik nebo jejich další 

případný rozvoj a růst. [3, 7] 

 

Malé a střední podniky vidí svou náplň v uspokojování různorodé, jednotlivé a 

proměnlivé potřeby společnosti. Většinou zastávají roli subdodavatelů velkých podniků, popř. 

distributorů celoplošné masové produkce. Malé a střední podniky dokáží využívat 

nedostatečnou kapacitu velkých podniků a zaměřit se na potřebnou specializaci. Vytvářejí  

nové příležitosti na trhu práce v okrajových, ekonomicky chudých a nedostatečně vyvinutých 

oblastech a to zejména v oblasti služeb. Zajišťují takové činnosti, které berou ohled na 

individuální poptávku, osobní vkus nebo požadavky specifické pro potřeby zákazníka. Dokáží 

vyplnit mezeru na trhu tam, kde velkovýroba vyžaduje technickou a nebo uměleckořemeslnou 

propracovanost. Velmi významnou roli sehrávají v oblasti inovačních technologií. [3, 7] 
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2.3.  Metody a techniky řešení vybraného tématu a teoretická východiska 

 

V této části bakalářská práce přestavuje ve stručnosti stěžejní metody pro řešení 

tématu, to znamená metody, které vedou k naplnění cíle práce. 

Z nepřeberné řady možných metod, které lze účelně využít, uvádí bakalářská práce 

tyto: 

- diagnóza podnikatelského prostředí 

- průzkum podnikatelského prostředí 

- analýza SWOT 

Tyto uvedené metody budou dále podrobněji popsány a vypracovány v následujících 

kapitolách. 

 

2.3.1. Diagnostické metody 

Podle Ludvíka diagnostické metody odhalují hlavně okruhy, které jsou problémové a 

vyžadují, aby byla přijata nápravná opatření. Dává řešiteli doporučení pro lepší orientaci 

dalšího řešení problému. Pro prácí s podnikatelským prostředím se tyto diagnostické metody 

velmi dobře osvědčili.                                                                       

Mezi tyto metody se řadí porovnávání, prošetřování, pozorování. [2] 

 

2.3.2. Průzkum podnikatelského prostředí 

Průzkum podnikatelského prostředí byl proveden prostřednictvím dotazníků a 

rozhovorů, které se zaměřovali na obecné informace o podnikatelských subjektech. [1,2,6] 

 

2.3.3. Dotazování 

Dotazování technicky zajišťuje hromadné údaje o sociálních faktech, a to 

skrze informace ze subjektivního světa lidí. Anketa i dotazník se vyznačují pevným pořadím, 

obsahem a formací otázek, obvykle s nezaměnitelně formulovanými variantami odpovědí. 

Dotazník se pro vyplnění předává konkrétním osobám, od kterých se následně vyplněný 

dotazník vybírá zpátky pro následné zpracování a vyhodnocení výsledků. Všechny procesy 

jsou plně organizované. Dotazníky se předávají respondentům osobně. Respondenti se cítí 

vůči výzkumu a výzkumníkům více zavázáni. Vhodnými psychologickými  přístupy se dá 

tato závaznost dále posilovat, proto je možné od respondentů požadovat podrobnější 

informace. [1,2,6] 
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2.3.4. Rozhovor 

Prostřednictvím rozhovoru získáme subjektivní názory na zkoumaný problém. Témata 

a struktura rozhovoru a formulované otázky jsou stanoveny s ohledem na účel rozhovoru. 

Dále jsou stanovena kritéria pro následné vyhodnocování odpovědí. Rozhovor lze dále 

rozdělit podle míry formalizace jeho scénáře na nestandardizovaný, standardizovaný a 

polostandardizovaný. 

   

Nestandardizovaný rozhovor – nemá určenou přesnou formulaci otázek ani jejich 

závazné pořadí. V takovémto rozhovoru máme možnost dle aktuální potřeby rozebírat 

jednotlivé otázky do hloubky, a naopak je-li některá oblast pro respondenta vzdálená, 

nezachází se do podrobností a přechází se na jinou otázku. Tento typ rozhovoru se využívá 

obvykle v počáteční  fází výzkumu při zkoumání dosud málo známého, neřešeného problému. 

Nebo v případě, kdy se dotazujeme odborníku v dané oblasti a čekáme, že od nich získáme 

více, než co je obsahem otázek a další možnosti odpovědí. 

     Standardizovaný  rozhovor – tento typ rozhovoru má pevně stanovené otázky, u 

kterých jsou obvykle udávané i varianty odpovědi. Otázky mají také pevně dané pořadí. 

Formou se blíží dotazníku. 

 Polostandardizovaný rozhovor – některé z charakteru standardizovaného rozhovoru 

této formě rozhovoru chybí. Využívá výhody standardizovaného i nestandardizovaného 

rozhovoru, ale zároveň je stejně zatížen i nevýhodami obou výše zmíněných typů rozhovoru. 

Mezi nevýhody řadíme velkou náročnost na výsledek tazatele a obtížnost statistického 

zpracování výsledku. [1, 2, 6] 

 

2.3.5. Pozorování 

 Pozorování je technika, v níž očitý svědek zachycuje sociální realitu. 

Podle postavení pozorovatele se rozlišuje pozorování na: 

- zúčastněné – pozorovatel se stává  nebo již je součástí pozorovaného objektu 

výzkumu 

- nezúčastněné – pozorovatel není součástí objektu výzkumu. Lze pozorovat pouze 

vnější projevy lidí, jejich chování a prostředí, ve které se pohybují a žijí ( sociální, 

kulturní a přírodní ). Proto bývá pozorování doplňováno dalšími technikami, 

zejména o dotazování. [1, 2, 6] 

 

 



  

 13 

2.3.6. Analýza SWOT 

Analýza označovaná SWOT je jednou z metod, které bakalářská práce využívá při 

řešení dané problematiky. Je to komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení relevantních 

stránek fungování organizace (popř. projektů, problémů, řešení, atd.) a její současné pozice. 

Je to nástroj pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a lze také tvrdit, že zahrnuje 

postupy, které využívají techniky strategické analýzy. 

Podstata metody se skrývá v klasifikaci jednotlivých faktorů. Tyto faktory jsou 

roztříděny do čtyř základních skupin (tj. faktory odpovídající silným a slabým vnitřním 

stránkám organizace a faktory odpovídající příležitostem a nebezpečí vnějšího prostředí). 

SWOT je zkratkou anglických slov – Strengths (silné stránky – předností), 

Weaknesses (slabé stránky – nedostatky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). 

Analýza SWOT tedy znázorňuje kombinaci dvou dílčích analýz S-W a O-T. 

Analýza SWOT předpokládá, že firma dosáhne úspěchu, když maximalizuje přednosti 

a příležitosti a minimalizuje nedostatky a hrozby. 

 

Silné stránky – představují to, co firma dobře zvládá, v čem je opravdu dobrá, v čem 

má výhodu oproti konkurentům, zda má výjimečné prodejní podmínky oproti ostatním. Může 

zde např. patřit i mimořádná kvalitní lidský kapitál, vlastnictví patentů, know-how, technické 

poznatky. 

Slabé stránky – naopak pozorují to, co organizace nezvládá, zda stačí sledovat rozvoj, 

kde a jak je zranitelná, zda funguje v nevýhodných podmínkách. Dále zde může patřit např. 

stárnoucí a zastaralé vybavení a budovy, nevhodné pracovní postupy a návyky, zastaralé 

technologie, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla. 

Příležitosti – ukazují možnosti pro organizace např. v okolním prostředí, zda se 

objevují nové trhy, zda umožní zlepšení makroekonomických ukazatelů zlepšení obchodních 

výsledků, existují-li předpoklady pro výrazný růst poptávky, zda je možnost dosáhnout 

čerpání výhodnějších grantů. 

Hrozby – naopak ukazuje podnikateli hrozící nebezpečí z vnějšího prostředí, zda je 

odvětví v útlumu nebo hrozí hospodářská recese, jestli je organizace ohrožována 

vandalismem, zločinností. [10, 11, 12] 
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2.3.7. Shrnutí 

 

Všechny uvedené metody jsou použity pro řešení tématu bakalářské práce 

v následující kapitolách.  

Např. analýza SWOT je použita v kapitole 3 a dalších podkapitolách. Dotazování a 

rozhovor využila bakalářská práce především při komunikaci s podnikateli, kteří jsou zahrnuti 

v referenčním vzorku. Tento vzorek je dále použit k analýze a poté k následnému srovnání. 

Taktéž metoda pozorování byla využita v této fázi zpracování. Diagnóza podnikatelského 

prostředí je využita v následujících kapitolách.  
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3. Analýza šancí a ohrožení MSP v mikroregionu 

 

 3.1. Vstupní analýza mikroregionu 

 

V této kapitole se bakalářské práce soustředí na podrobnější seznámení 

s mikroregionem a malým a středním podnikáním. Mikroregion Opavsko – severozápad bude 

analyzován z hlediska: 

- vztahu malých a středních firem a mikroregionu 

- ekonomického 

- sociálního 

- dopravní infrastruktury 

Nejen tyto, ale i další aspekty prostředí budou dále podrobně rozebrány 

v následujících kapitolách. 

 

Cílem analýzy podnikatelské činností je zmapování podnikatelského prostředí a 

podnikatelské činnosti. Výsledky provedeného šetření budou základním východiskem pro 

stanovení silných a slabých stránek podnikatelského prostředí. 

 

Kvalita podnikatelského prostředí významně působí na podnikatelské prostředí a 

zároveň ho ovlivňuje. Podnikatelské prostředí tvoří dvě základní části: makroekonomické 

prostředí a regionální prostředí. Existenci malého a středního podnikání výrazně ovlivňuje 

především regionální prostředí. Kvalitní regionální prostředí garantuje vznik a prosperitu 

malého a středního podnikání, ale také zaručuje rozvoj samotného regionu a obcí. 

 

Následující kapitoly a podkapitoly bakalářské práce se budou zabývat zhodnocením 

silných a slabých stránek podnikatelského prostředí obce Velké Heraltice a přilehlých osad a 

dále nastínit úvahu o budoucím vývoji těchto silných a slabých stránek.  

Naznačena bude také úvaha z oblasti příležitostí a nebezpečí, u kterých je 

pravděpodobné, že budou mít vliv na podnikatelskou činnost obce a které mohou v budoucnu 

ohrozit možný vývoj a rozvoj podnikání. Úvaha bude zahrnovat také varianty řešení.   

 

Obecné analýzy a charakteristiky mikroregionu Opavsko – severozápad jsou tvořeny 

ze skutečností získaných díky analytickému a konzultačnímu procesu s regionálními 

odborníky, se zástupci regionu a obce a v neposlední řadě také s podnikateli. SWOT analýzu 
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mikroregionu a jednotlivých podnikatelů byla vypracována na základě aktivní spolupráce 

s místními zástupci veřejného i soukromého sektoru.  

 

Při výzkumu v ekonomické oblasti bakalářská práce uvádí především souhrnné 

informace o nezaměstnanosti v mikroregionu, konkrétně v obci Velké Heraltice, dále rozpočtu 

obce, získaných nebo čerpaných dotací z různě dostupných fondů České republiky nebo fondů 

Evropské unie.  

 

Část sociální analýzy se bude zabývat dostupnými informacemi o struktuře 

obyvatelstva z hlediska věku, pohlaví, ale také z hlediska  přirozeného přírůstku/úbytku 

obyvatelstva a migračního salda. 

 

Při analýze dopravní infrastruktury se bakalářská práce orientuje na spádovost obce, 

na hustotu, strukturu a využití dopravní sítě.  

 

3.2. Analýza podnikatelského prostředí v mikroregionu Opavsko – severozápad 

 

Zhruba od roku 1995 začaly vznikat a rozvíjet se zájmové sdružení venkovských obcí, 

na které byl vyvíjen ekonomický tlak. Toto seskupení obcí postupem času přerostla do formy 

mikroregionu. Díky rozvoji mikroregionu se zvyšuje zájem o jeho podnikatelské prostředí. 

Zároveň dochází v těchto oblastech ke zvýšenému zájmu místních obcí (samospráv) a 

společně mají obce mnohem větší šance dosáhnout žádoucích změn. Ať se už jedná o změny 

týkají se oblasti zaměstnanosti nebo vybavenosti sídel, tak také společenského života apod. 

Pokud by tyto změny žádaly a realizovaly jednotlivé obce samostatně a nesystematicky, 

znamenalo by to pro ně velké a nepřekonatelné obtíže. Mnohdy by tato snaha byla marná a 

obce by ničeho nedosáhli, nebo by to trvalo mnohem delší časové období. [12] 

 



  

 17 

3.2.2.  Vztah firma a mikroregion 

 

Většina malých a středních firem z tohoto prostředí jsou založené a dobře fungující již 

delší dobu. Ale i nadále lze vypozorovat, že vyrůstají nové firmy a to má za důsledek 

zpestření podnikatelské činnosti v blízké i vzdálené lokalitě. Zpravidla u nich vzniká závislost 

na lokálních všeobecných podmínkách (např. na čerpání místních zdrojů), a tak působí jako 

vnější činitelé produktivity práce a výkonnosti. Největší oživení podnikatelského prostředí 

obce je zapříčiněna existencí byť malé, ale hlavně ziskové firmy, která má své sídlo v této 

obci. Tyto firmy vytváří nové ale také pracovní možnosti pro místní obyvatelstvo a tím kladně 

ovlivňují zaměstnanost této lokality. Do rozpočtu obce plynou příjmy z daně osob samostatně 

výdělečně činných, a rovněž část daní z mezd. Toto potvrzuje, že tyto malé (ale i ostatní 

firmy) jsou pro region důležité a nepostradatelné. Nejen že ovlivňují zaměstnanost, ale také 

vhodným způsobem využívají a současně zhodnocují zdroje, používají nové poznatky a 

technologie, expandují mimo mikroregion nebo dokonce mimo Českou republiku.  

 

Ve vztahu firma – mikroregion mohou vznikat určité otázky a zároveň s nimi spojené 

problémy. Např.: 

- Jaký důsledek pro region má útlum nebo naopak rozvoj malých a středních firem? 

- Jak si poradit s přeléváním daní, jestliže firma má své sídlo v dané obci, ale 

provozovny má ve více obcí? 

- Co dělat v případě, že v mikroregionu jsou pouze provozovny malých a středních 

firem, ale sídla spadají do jiných oblastí než je daný mikroregion? [12] 

Odpovědí na tyto a další otázky mohou pomoci obcím a obecním úřadům více se 

přiblížit podnikatelským subjektům. 

 

  3.2.3 Situace v mikroregionu a v obci Velké Heraltice 

 

Ke vzniku nejvhodnějších podmínek pro podnikání je žádoucí, aby se podnikatelské 

subjekty aktivně účastnili na hospodářském rozvoji obce, případně celého mikroregionu. Je 

potřeba, aby prováděli takové aktivity, prostřednictvím kterých by přispívali k takové 

vybavenosti obce, která vytvoří podmínky pro lepší zhodnocení podnikání.  
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3.2.3.1.   Struktura obyvatelstva 

 

Struktura obyvatelstva je zobrazena v následující tabulce. Z této tabulky je zřejmý 

přehled o obyvatelstvu v obci Velké Heraltice a v celém mikroregionu Opavsko-severozápad.  

 

Tab. 3.1. Počet obyvatelstva v mikroregionu Opavsko-severozápad v roce 2008 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z příslušných obecních úřadů 

 

Celkem je v mikroregionu Opavsko-severozápad 8 874 obyvatel. Nejvíce obyvatel 

mikroregionu tvoří obyvatelé ve věku 15-59 let, v počtu 5 849 osob, což jsou lidé 

v produktivním věku. Nejmenší část struktury obyvatel tvoří lidé ve věku 60 – 64 let v počtu 

461 lidí. [15] 

 

V obci Velké Heraltice je celkem 1 574 obyvatel. Obyvatelé obce tvoří 17,73% 

celkového počtu obyvatel mikroregionu. Největší část, tj. 494 obyvatel, tvoří lidé 

v produktivním věku 15-59 let. Nejméně však obyvatelé ve věku 60-64 let v počtu 52 osob. 

[15] 

 

Statistické údaje o obyvatelstvu 

Název obce 
Celkový počet 
obyvatel 

Bratříkovice 148 
Brumovice 1444 
Hlavnice 630 
Holasovice 1387 
Neplachovice 925 
Sosnová 418 
Stěbořice 1358 
Úvalno 967 
Velké Heraltice 1597 
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3.2.3.2.  Nezaměstnanost  

  

Míra registrované nezaměstnanosti se v tomto mikroregionu pohybuje v jednotlivých 

obcí od 2,41% až do 13,37%. Z následující tabulky je zřejmá vysoká variabilita výsledků, 

z toho vyplývá, že v každá obec je jedinečná a má své specifické problémy. V některých 

obcích nalezneme míru nezaměstnanosti velmi nízkou, které odpovídá i nízký počet uchazečů 

o zaměstnání. V jiných naopak příliš vysokou, která sice nemá největší počet uchazečů o 

práci, ale vzhledem k nižšímu počtu obyvatel dostaneme nadprůměrnou hodnotu. V průměru 

se ovšem míra nezaměstnanosti pohybuje na hladině 7,33 %, což vypovídá o přiměřené míře 

nezaměstnanosti v mikroregionu Opavsko-severozápad. Celkový počet uchazečů je 351 a 

v průměru je to 39 uchazečů o zaměstnání.  

 

Tab. 3.2.  Nezaměstnanost v mikroregionu Opavsko-severozápad v roce 2008  

Nezaměstnanost v MOSZ   

Název obce Počet uchazečů Míra nezaměstnanosti 
Bratříkovice 2 2,41% 
Brumovice 60 7,57% 
Hlavnice 19 5,83% 
Holasovice 41 5,85% 
Neplachovice 31 6,09% 
Sosnová 28 13,37% 
Stěbořice 46 6,75% 
Úvalno 45 9,20% 
Velké Heraltice 79 8,89% 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z příslušných obecních úřadů 

 

 V celém okrese Opava je míra nezaměstnanosti o 2% vyšší než v mikroregionu, tj. 

9,3%. Z pohledu obce Velké Heraltice se jedná o rozdíl nepatrný. V obci je totiž míra 

nezaměstnanosti 8,89%. Ačkoliv je hodnota vyšší o 1.59% než míra nezaměstnanosti 

v mikroregionu, stále je tato hodna nepatrně nižší než v okrese Opava. Toto zjištění naznačuje 

dobrý vývoj. [17, 18] 
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3.2.3.3.  Přirozený přírůstek a saldo migrace 

Přirozený přírůstek je statistický údaj, který nám udává rozdíl mezi počtem živě 

narozených a počtem zemřelých během určitého období. Jestliže vychází hodnota přirozeného 

přírůstku záporně, označuje se jako přirozený úbytek. 

Přírůstek se vypočítá: {(živě narozený-právě zemřelý):počtem obyvatel}*100 [%] [20] 

 Saldo migrace vypočítáme: přistěhovalí – vystěhovalí 

 

Statistika porodnosti, úmrtnosti a migrace ukazuje sice celkový přírůstek (tedy 

kladnou hodnotu), ve výši 30. V mikroregionu Opavsko-severozápad je počet právě 

narozených 112 a zemřelí 85, přirozený přírůstek je tedy ve výši 27. Do mikroregionu se 

přistěhovalo 217 lidí a vystěhovalo se 214 lidí. Saldo migrace je tudíž 3. Celkový přírůstek je 

tedy 16. Pokud se ale podíváme na tyto statistiky blíže, tzn. podle jednotlivých obcí, výsledky 

se budou samozřejmě lišit (viz. Tab. 3.3.).  [15] 

 

Tab. 3.3. Přírůstek/úbytek v mikroregionu Opavsko-severozápad v roce 2008 
Statistické údaje o 

obyvatelstvu        

Přírůstek obyvatel Saldo migrace 
Přírůstek/
úbytek 

Název obce 

Celkový 
počet 
obyvatel 

živě 
narození zemřelí 

přirozený 
přírustek přistěhovalí vystěhovalí 

saldo 
migrace  

Bratříkovice 148 4 6 -2 3 6 -3 -5 
Brumovice 1444 17 14 3 34 46 -12 -9 
Hlavnice 630 8 4 4 16 13 3 7 
Holasovice 1387 19 14 5 20 10 10 15 
Neplachovice 925 12 8 4 14 16 -2 2 
Sosnová 418 6 1 5 13 6 7 12 
Stěbořice 1358 16 11 5 12 15 -3 2 
Úvalno 967 12 12 0 10 10 0 0 
Velké 
Heraltice 1597 8 15 -7 36 24 12 5 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů z příslušných obecních úřadů 

 

Z pohledu pouze zkoumané obce Velké Heraltice je zjištěna kladná hodnota, tedy 

celkový přírůstek. V obci je záporný přirozený přírůstek v hodnotě -7, saldo migrace je 12, 

což ovlivnilo celkový výsledek. Ale v roce 2007 byl v obci zaznamenán celkový úbytek. To 

znamená, že oproti roku 2007 je v roce 2008 vidět zlepšení. 
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3.2.3.4.  Dopravní infrastruktura   

Obcí Velké Heraltice prochází silniční síť, kterou tvoří silnice I/11, II/460, III/46018, 

III/4607, III/0574 a komunikace místního významu.  

Silnice I/11, Bruntál – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablunkova, tvoří hlavní 

průtah obcí a je zároveň nejvýznamnější komunikací obce. Po této silnici je zajišťováno 

autobusové spojení mezi Opavou, Bruntálem, Ostravou atd. Do obce silnice vstupuje ze 

západu přes osadu Malé Heraltice a obec opouští na východě obce. V historii to byla hlavní 

komunikace, která spojovala statutární město Opava s Brutálem.  

Silnice II/460 obec protíná vertikálně od severu k jihu. Tato komunikace spojuje obec 

Úvalno s obcí Jakartovice a Deštné. Je to spojnice silnice I/46, která vede z Opavy do 

Prostějova, a silnice I/57 vedoucí z Opavy do Bartultovic.  

Silnice III/46018 spojuje obec Velké Heraltice s obcí Košetice, silnice III/4607 spojuje 

obec VH s osadou Sádek a silnice III/0574 spojuje obec VH s osadou Tábor a obcí 

Brumovice.   

Živičný povrch vozovek je částečně poškozen po provádění inženýrských sítí a 

částečně provozem vozidel. V průtahu obcí se na silnicích nevyskytují žádné hrubé dopravní 

závady. Pouze křižovatka silnic I/11 a III/46018 je málo přehledná, poněvadž stávající 

zástavba zasahuje do výhledového trojúhelníku. 

Celý systém silnic a místních komunikací je doplněn síti obslužných komunikací 

funkční třídy C3 pro zpřístupnění stávajících objektů, které jsou v některých případech 

ukončeny slepě nebo přecházejí za obcí v polní cesty. Šířkové a směrové parametry 

účelových komunikací jsou různé, ale pro svůj účel jsou dostatečné. Tyto komunikace tvoří 

obsluhu jak podnikatelských aktivit, tak také obsluhu rodinných domků, bytových domů a 

občanské vybavenosti. Živičný povrch účelových komunikací je většinou v relativně dobrém 

stavu, v okrajových částech obce tyto komunikace přecházejí ve štěrkový povrch s prolitím 

asfaltem. 

Územím prochází několik cyklistických stezek č. 6166, 6164 a Radegast Opava. 

Cyklotrasa 6166 vede z Nového Dvora do Úvalna v délce 15km, cyklotrasa 6164 vede z obce 

Holasovice do obce Leskovec nad Moravicí (prochází tudíž dvěma okresy, tj. okres Opava a 
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Bruntál) a je dlouhá 29km. Cykloturistika zajišťuje udržitelný rozvoj obce. Cyklistika je 

druhem cestovního ruchu, který má potenciál obohatit turistické zážitky návštěvníků a 

současně nezatěžuje životní prostředí a nevyvolává žádné další náklady obcím. Je nutné 

vytvořit podmínky pro budování cyklistických komunikací, které přispějí k celkové 

bezpečnosti dopravy. Většina cyklotras na území okresu Opava je vedena po silnicích 

s minimálním provozem, po účelových komunikacích a jen v malé míře po cyklostezskách. 

[21]  

   3.2.3.5.  Rozpočet  

Informace o rozpočtu obce Velké Heraltice pro rok 2007 a rozpočtu obce a 

mikroregionu pro rok 2008 byly pro potřeby bakalářské práce poskytnuty Obecním úřadem 

Velké Heraltice.  

 

Rozpočet obce Velké Heraltice za rok 2008 byl: 

- příjmy celkem 19 949 627,17 Kč 

- výdaje celkem 20 275 116,6 Kč 

 

Daňové příjmy činili za rok 2007 v úhrnu15 385 732,87 Kč (z toho např. daň z příjmů 

fyzických osob samostatně výdělečně činných činila 470 793,46 Kč, daň z příjmů 

právnických osob byla 4 022 824,19 Kč a z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

získala obec 2 634 398,18 Kč), příjmy nedaňové byly ve výši 3 225 516,3 Kč, kapitálové 

příjmy 90 164 Kč a přijaté transfery činily1 248 214 Kč. [15] 

 

Navržený  a schválený rozpočet obce Velké Heraltice za rok 2009: 

- příjmy celkem 21 174 300 Kč 

- výdaje celkem 21 174 300 Kč  

 

Daňové příjmy jsou prognózovány ve výši 13 955 300 Kč, nedaňové a kapitálové 

příjmy ve výši 1 177 000 Kč a počítá se se zůstatkem k 31.12.2008 ve výši 6 042 000 Kč. 

Prognóza výdajů se odhaduje ve výši 21 174 300 Kč.  

V roce 2009 bude obec Velké Heraltice žádat o dotace na obnovu zeleně, úprava kaple 

– obnova fasády a výměna oken, veřejná prostranství – realizace, rekonstrukce 4.tř. včetně 

infrastruktury, rekonstrukce vodovodního řádu a vodojemu. [15] 
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3.3. Vstupní analýza postavení malých a středních firem v obci Velké Heraltice  

 

Podklady pro vstupní analýzu bakalářská práce čerpala z referenčního vzorku. Tento 

vzorek tvořili vybrané firmy podle určitých kritérií. Jedním z hlavních kritérií je počet 

zaměstnanců, dalším umístění sídla a provozovny a samozřejmě také ochota vlastníka firmy 

spolupracovat. Základní charakteristiky a formu podnikání vybraných firem uvádí bakalářská 

práce v následující kapitole (kapitola 3.3.1.). Analýza byla prováděna na základě vyhodnocení 

anonymních dotazníků, prostřednictvím rozhovorů a pozorováním. Dotazníky byly 

vypracovány samostatně. 

 

Aby byla zaručena objektivnost výsledků prováděné analýzy byly kontaktovány firmy, 

které na trhu působí již dlouhou dobu, ale také firmy, které podnikají kratší dobu. Také 

působnost firem a obor jejich podnikatelských aktivit je různorodý. Tak aby analyzované 

podnikatelské prostředí nebylo hodnoceno pouze z jednoho oboru podnikání a byly tak 

zahrnuty všechny složky.  

  

V kapitole 3.3.2. bude bakalářská práce rozebírat důvod vzniku malých a středních 

podnikatelských subjektů v obci Velké Heraltice a přilehlých osadách. Do referenčního 

vzorku budou zahrnuty také vybrané mikrofirmy, které se na tomto území nacházejí. Bude 

zkoumán důvod založení, resp. důvody, které vedly vlastníky firem k jejich podnikatelské 

aktivitě.  

 

V kapitole 3.3.3. bude řešena problematika rozsahu působnosti jednotlivých firem na 

trhu. Budou zodpovězené otázky, jak se cítí podnikatel v podnikání, zda je spokojen nebo ne. 

Dále zda mikroregion vytváří dostatečné odbytiště pro výrobky nebo služby. Ale také jak 

velké jejich odbytiště vlastně je. Dále bude analyzována kvalita spolupráce jednotlivých firem 

s místními úřady.  

 

V kapitole 3.3.4 bude analyzována konkurence, způsob propagace a firmy. Bakalářská 

práce bude zjišťovat zda v jednotlivých oborech existuje konkurence. A naopak v čem vidí 

firma před konkurencí svou výhodu, v čem je lepší, v čem vyniká. V oblasti propagace bude 

práce zkoumat zda firmy využívají reklamu a jakou. Nebo naopak proč tuto formu prezentace 

firmy nevyužívají.  
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Dále zde bude řešena problematika financování. Zohlední také hledisko financování 

prostřednictvím cizích zdrojů. Zda se firmy zajímají o možnosti využívání programu podpory 

podnikání a zda některý konkrétní program podpory využívají. 

V kapitole 3.3.6. bude řešena problematika kladných a záporných stránek 

mikroregionu. Budou hodnoceny výchozí podmínky pro podnikatelské činnosti.  

 

 Na závěr byla provedena SWOT analýza, prostřednictvím které byly odhaleny slabé a 

silné stránky těchto vybraných firem, příp. hrozby a příležitosti daných firem. (kap. 3.3.7). 

 

3.3.1. Základní informace o vybraných firmách 

 

V následujícím textu nebude uváděn název vybraných firem. Důvodem je přání 

dotazovaných firem, aby jejich název nebyl uveden, dalším důvodem je ochrana osobních 

údajů a také to, že vyplňovaný dotazník byl zcela anonymní. Bude uváděna pouze právní 

forma podnikání a obor činnosti, sídlo firmy a počet zaměstnanců.  

 

Firma A 

Jedná se o mikropodnikatele provozující svou činnost na základě živnostenského 

oprávnění jako OSVČ. Na trhu působí od roku 1995 a zaměstnává jednoho zaměstnance. 

Podnikaní v oblasti nákupu zboží za účelem jeho další ho prodeje a prodej. Jedná se o 

provozování železářství a prodej doplňkového zboží k tomuto sortimentu. Majitelka si 

administrativu spojenou s podnikáním obstarává sama, a to včetně účetnictví a daňové 

evidence. Obchod je umístěn v přízemí rodinného domu ve Velkých Heralticích. V horním 

patře budovy majitelka bydlí.  

 

Firma B 

 Druhá mikrofirma má sídlo také ve Velkých Heralticích, provozuje svou činnost jako 

OSVČ na základě živnostenského oprávnění. Na trhu působí od roku 1992 a to v oblasti 

nákupu zboží za účelem jeho další ho prodeje a prodej tohoto zboží. Jedná se o textilní zboží a 

oděvy. Prodejna je umístěna v pronajatých prostorách. Majitelka je jediným zaměstnancem a 

zároveň si vede celkovou agendu a administrativu sama.  
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Firma C 

Jedná se o malou firmu s právní formou Společnost s ručením omezeným. Firma byla 

založena v roce 1999 a zaměstnává 33 zaměstnanců. Hlavní obor podnikání je stavebnictví. 

Účetnictví vede účetní. Ze začátku podnikal v pronajatých prostorách, ale později došlo 

k odkoupení do vlastnictví společnosti. Podniká přímo v obci Velké Heraltice. Provozovna je 

umístěna v obci Svobodné Heřmanice.  

 

Firma D 

Další firmou je společnost s ručením omezeným, která má sídlo v obci Velké Heratice. 

Působí na trhu od roku 1993. Podniká v oblasti textilního průmyslu, kdy se zaměřuje na 

výrobu, šití a prodej širokého sortimentu prošívaných přikrývek, polštářů a ložního prádla. 

Podnik zaměstnává 5 zaměstnanců a podniká ve vlastních prostorách. Poněvadž se pravidelně 

zúčastňuje různých obchodních veřejných soutěžích, má od roku 2000 certifikovaný systém 

řízení a kontroly jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001, který každoročně aktualizuje. 

 

Firma E 

V pořadí pátá firma je společnost s ručením omezeným podnikající v oblasti 

zemědělství, také se zabývá opravou zemědělských strojů, elektroinstalace,vleky a provozuje 

pneuservis. Sídlo firmy je v obci Velké Heraltice a působí zde od roku 1994. Firma 

zaměstnává 24 zaměstnanců, ale v sezóně (tedy o žních) se uvádí počet 26 – 100 

zaměstnanců. Firma podniká ve vlastních prostorách. 

 

Firma F 

Jedná se o firmu s právní formou podnikání Společnost s ručením omezeným již od 

roku 1993. Tato firma zaměstnává 36 zaměstnanců, ale v sezóně (tedy o žních) se uvádí počet 

26 – 100 zaměstnanců. Sídlo firmy je v obci Velké Heraltice. Provozovna je umístěna v osadě 

Sádek. Firma podniká ve vlastních i v pronajatých prostorách.  

 

Firma G 

Sedmou firmou je mikrofirma podnikající na základě živnostenského listu jako OSVČ. 

Majitel je jediným zaměstnancem a svou činnost provozuje od roku 1998. Majitel podniká ve 

finančním sektoru, jako poradce pro privátní finance. 
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Firma H 

Další mikrofirma je provozována na základě živnostenského oprávnění. Majitelka je 

vedena jako OSVČ a podniká v obci Velké Heraltice v oblasti Kadeřnictví. Je zároveň 

jediným zaměstnancem a veškerou administrativu si vede sama. Podniká od roku 2004. 

 

Firma I 

Devátá mikrofirma provozuje autoservis již od roku 1999. Majitel provozuje svou 

činnost ve vlastních prostorách a je jediným zaměstnancem.  

 

Firma J 

Poslední firmou je podnikatel provozující svou činnost na základě živnostenského 

oprávnění jako OSVČ. Podnikatel provozuje restaurační zařízení ve Velkých Heralticích a na 

trhu působí od roku 2002. Zaměstnává 3 zaměstnance, ale veškerou administrativu a 

účetnictví si vede sám.   

 

3.3.2. Příčiny vzniku malých a středních firem v obci Velké Heraltice 

 

Většina dotazovaných podnikatelů, a to celých 50%, začalo podnikat z důvodu potřeby 

a touhy po svobodě, samostatnosti a nezávislosti. Dalších 40% založili své firmy z důvody 

ztráty zaměstnání. To potvrzuje již výše zmíněnou míru nezaměstnanosti, která byla zmíněna 

u charakteristiky obce Velké Heraltice. A pouze z 10% byla prvotním impulsem touha po 

vyšší životní úrovni.  

 

Strach ze ztráty zaměstnání nebo samotná ztráta zaměstnání vedla poměrně velkou 

část podnikatelů k založení vlastní firmy. Po počátečních úskalích, kdy si už vytvořili stálou 

klientelu a podařilo se jim dostat se do podvědomí klientů, z pozorování vyplývá, že 

v konečném důsledku jsou rádi, že se rozhodli pro podnikání. Většina oslovených podnikatelů 

podniká v oblasti, ve které předtím pracovali jako zaměstnanci. Tudíž využívají svých 

dřívějších znalostí, dovedností a schopností, ale také získaných zkušeností. Věděli, které 

informace budou ve svých začátcích potřebovat.  
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Počáteční kapitál získalo 60%  respondentů z vlastních zdrojů, menší část, tj. 30% 

získalo startovní kapitál prostřednictvím bankovního úvěru a pouze 10% prostřednictvím 

výpomoci přátel (viz. Obr. 3.1.) 

Obr. 3.1. – získávání startovního kapitálu v %.                 Zdroj: vlastní zpracování  

 

3.3.3. Spokojenost podnikatelů s podnikáním 

 

Podle výsledků dotazníků je velká většina podnikatelů v podnikání spokojena. 

Polovina dotazovaných tvrdí, že podniká velmi ráda. Jedná se  především o podnikatele, kteří 

mají dostatečné odbytiště v obci. Z následných rozhovorů vyplývá, že rozhodnutí začít 

podnikat rozhodně nelitují a kdyby se mohli rozhodnout znovu, vybrali by si určitě možnost 

podnikat. Dále 50% podnikatelů tvrdí, že jsou s podnikáním spíše spokojeni. Někteří nemají 

takové velké odbytiště v obci a musí dokonce hledat odbytiště v celém Moravskoslezském 

kraji nebo dokonce v celé České republice.  

Pouze 10% dotázaných podnikatelů tvrdí, že jsou se svým podnikáním spíše 

nespokojeni. Příliš je zatěžují starosti spojené s podnikáním, nedostatek volného času a 

vzrůstající konkurence.  

 

Všichni podnikatelé, kteří vyplnili dotazník tvrdí, že v následujících 12 měsících 

neuvažují o rozšíření svého podnikání. A to i přesto, že 40% dotazovaných uvádí, že mají 

alespoň občas problém se skladovými či s výrobními a prodejními plochami. Zbylých 60% 

respondentů uvádí, že tento problém s prostory nemá vůbec.  
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  3.3.4. Konkurence a konkurenceschopnost 

 

Podle výsledků dotazníků jsou více či méně ohroženy konkurencí všechny dotazované 

firmy. Nejvíce podnikatelů, tj. 70% odpovědělo, že jsou určitě ohroženi konkurencí. Ať už se 

jedná o konkurenci přímo uvnitř obce nebo mikroregionu, tak také o konkurenci mimo region. 

Pouze 30% uvádělo, že jsou spíše ohroženi konkurencí. U těchto firem je jejich menší 

ohrožení způsobené jejich specializací.  

 

Naopak svou největší výhodu oproti konkurenci vidí 80% dotázaných podnikatelů 

v ochotě přizpůsobení se zákazníkům. Dále jako svou velkou výhodu vidí podnikatelé ve 

kvalitě zboží, a to celých 60% dotazovaných. Další výhodou jsou také ceny a poskytovaný 

servis pro zákazníky. Tuto výhodu uvádí 40% dotazovaných. Menší konkurenční výhody vidí 

30% podnikatelů v nabízeném sortimentu a nejmenší výhoda je ve kvalifikovaných 

zaměstnancích, toto uvádí pouze 10% podnikatelů.  

 

Jako možnou obranu proti konkurenci volí 60% firem propagaci firmy. Tato 

propagace se liší v jednotlivých formách reklamy. Nejvíce je z 30% využívána reklama 

prostřednictvím internetových stránek a reklamy v novinách a časopisech (např. Zlaté stránky, 

Zikado atd.). Nejméně se využívá forma reklamy na reklamních poutačích v obci a okolí. Na 

druhou stranu 40% podnikatelů reklamu nevyužívá vůbec. Nejčastěji byl uváděn důvod, že 

podnikatelé reklamu nepotřebují anebo ji považují za zbytečnou investici. Většina 

podnikatelů, kteří nemají finanční prostředky na reklamu, v rozhovoru uváděla, že kladně 

hodnotí a vítá abecední seznam podnikatelů a firem na internetových stránkách obce. V tomto 

seznamu je samozřejmě také uveden vedoucí firmy a kontaktní telefonní číslo. Na druhou 

stranu by uvítali levnější a výhodnější ceny za reklamní plochy na pozemcích obce.  

 

O možnosti financování formou programu podpory pro malé a střední podnikání se 

zajímá 60% dotazovaných podnikatelů, ale pouze 1 z 10 oslovených využívá přímo nějaký 

konkrétní program a to operační programy a PGRLF (tj. Podpůrný a garanční rolnický a 

lesnický fond). Ostatní podnikatelé se sice o programy zajímají, ale žádný z nich je 

nevyužívá. Zbylých 40% firem se o programy podpory nezajímají vůbec.  

 

Pouze 40% podnikatelů využívá cizí zdroje financování buď velmi často a nebo vůbec. 

A pouhých 20% firem se vyjádřilo, že využívá cizí zdroje občas. 
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3.3.5. Vztahy mezi podnikateli a obcí 

 

Většina dotazovaných podnikatelů, tj. 70%, hodnotí své zkušenosti s poskytováním 

služeb veřejných institucí více či méně kladně. Určitě pozitivně hodnotí pouze 10% 

podnikatelů, dalších 60% hodnotí spíše pozitivně. Zbylých 30% hodnotí své zkušenosti spíše 

negativně. Největší problémy se státními institucemi se vynořují nejvíce na začátku podnikání 

při zahajování činnosti. Problém představují vypracování potřebných dokumentů jak pro 

finanční a stavební úřad, tak také pro hygienu a další instituce.  

 

K otázce týkající se podpory podnikání ze strany místního obecního úřadu vypovídali 

podnikatelé rozdílně. Buď hodnotili tuto otázku negativně a stěžovali si na nezájem obecního 

úřadu. Pokud se už někteří podnikatelé, tj. 40%, vyjádřilo pozitivně a uvedli, že obecní úřad 

se je snaží podporovat, nedokázali ale dále definovat, jak tato podpora probíhá, jakou má 

formu. Tento problém se objevil i u podnikatelů, kteří si stěžovali na nezájem obecního úřadu. 

Ani oni nedokázali říci, jak by si tuto podporu představovali.  

 

Podnikatelé ale uvádějí informace a služby, které považují za důležité pro další rozvoj 

své firmy. Polovina firem uvádí, že by uvítali informace o nabídce vhodného a dostupného 

financování. Menší polovina by přivítala informace o nabídce vhodných prostor pro 

podnikání. Dále 30% podnikatelů požaduje informace o nové legislativě a pouze 20% firem 

by chtělo mít přehled o nových technologií a o vyhledávání odběratelů a marketingových 

informací a vyhledávání dodavatelů a subdodavatelů. 

  

3.3.6 Kladné a záporné stránky obce a mikroregionu 

 

Kladné stránky obce Velké Heraltice a jeho okolí vidí 20% dotazovaných a 

oslovených v tradičním průmyslu, resp. zemědělství. Jelikož se jedná o silně zemědělskou 

oblast, je tím ovlivněn i osobní život všech občanů. Spousta lidí pěstuje různé druhy ovoce a 

zeleniny na svých zahrádkách, tím pádem vytváří určitou poptávku po zemědělských 

potřebách. To silně ovlivňuje nabídku v místních obchodech. Tímto zemědělství neovlivňuje 

pouze podnikatelé, kteří podnikají v této oblasti přímo, ale působí i na obchody nabízející 

smíšené druhy zboží.  

Další kladnou stránku vidí dotazovaní podnikatelé z 40% v dobré dopravní obslužnosti 

a infrastruktuře. Méně už kladné stránky hodnotí 20% podnikatelé dobrou dopravní 
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obslužnost a infrastrukturu a z 10% budoucí příležitosti a investice. Někteří z podnikatelů 

uvádějí, že neznají žádné kladné stránky. Největší kladnou stránkou je podle respondentů 

dostatek prostor pro podnikání. 

 

Mezi záporné stránky řadí 70% podnikatelů nízkou kupní sílu a nezaměstnanost 

v regionu, ale také nedostatek kvalifikovaných a kvalitních pracovníků. Polovina uvadí jako 

zápornou stránku malou podporu malého a středního podnikání. Dále 40% dotazovaných 

uvádí jako slabou stránku nízké investice a malé výstavby v regionu. Nejméně firem, tj.30%, 

se domnívá, že zápornou stránkou regionu jsou supermarkety a hypermarkety.  

 

3.3.7 Bariéry pro podnikání v České republice 

 

Většina oslovených podnikatelů se domnívá, že podmínky pro podnikání v České 

republice jsou nepříznivé.  

 

Polovina firem vidí největší bariéry pro podnikání v ČR ve formě vysokých daní a 

odvodů za zaměstnance a dále to jsou vysoké nároky na administrativu firem. Hodně 

podnikatelů si stěžovalo na nefunkčnost různých úřadů a složitost ve vyplňování různých 

dotazníků a formulářů. Další překážku vidí 40% podnikatelů v bankovních a pojišťovacích 

službách. A pouze 20% podnikatelů vidí problém v korupci ve státní sféře.  

 

Negativně firmy ovlivňuje z 50% legislativa, roční období a finanční problémy. Dále 

uvádí 40% podnikatelů, že je negativně ovlivňuje kupní síla obyvatelstva a vysoké daňové 

zatížení. Na menší množství podnikatelů, a to 30%, negativně působí počasí, supermarkety a 

obavy z konkurence, dále nedostatek kapitálu.  Pouze 20% oslovených firem uvádí vysoké 

úroky z úvěrů, vysoký nájem a stánkový prodej.  

 

Podle odpovědí v dotazníku a v rozhovorech by se v regionu mělo změnit z 70% 

dostupné financování malého a středního podnikání. Aby vznikly lepší předpoklady pro 

rozvoj podnikání uváděla polovina podnikatelů změny v investicích do infrastruktury, 

výstavby a rozvoje regionu, dále v daňových úlevách a snížení odvodů a také ve spolupráci 

mezi podnikateli a úřady. Dalších 30% podnikatelů uvádělo, že by uvítali změnu u zvýšení 

zaměstnanosti a podpoře vzniku nových pracovních míst. 
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Přístup k finančním zdrojům 

Při analýze tohoto problému bakalářská práce potvrzuje domněnku, že malí 

podnikatelé jsou „diskriminováni“. V případě přístupu k finančním zdrojům je i v dnešní době 

velký rozdíl v postavení žadatele. Žádá-li živnostník nebo malá firma, která teprve 

s podnikáním začíná nebo podniká pouze krátkou dobu, má pozici obtížnější než již zavedená 

firma, která má na trhu určité postavení. Malá a střední firma, která má na trhu stabilní pozici 

a dosahující kladných podnikatelských výsledků nemá s přístupem k finančním zdrojům větší 

problémy. Tato firma je pro banku žádoucím a zajímavým partnerem. Pro začínající malé a 

střední podniky v současnosti existují podpory a velké množství programů (např. podřízený 

úvěr v programu PROGRES v Českomoravské záruční a rozvojové bance) nebo mohou čerpat 

z fondů Evropské unie. Zde však vyvstává problém s nedostatečnou informovaností 

podnikatelů o této formě financování. Ale celková úroveň bankovních služeb pro firmy 

hodnotí podnikatelé kladně a zdá se jim dostačující. Oceňují pružnost a rychlost jednání.  

 

Oblast bankovnictví a úvěrování 

V oblasti bankovnictví a poskytování úvěrů jsou značné problémy. Malé a střední 

firmy obvykle potřebují tzv. startovní kapitál. Aby byl firmám úvěr poskytnut, musí bance 

předložit precizně zpracovaný podnikatelský záměr, ale je potřebné i dostatečné finanční 

krytí. Banka za dostatečnou záruku považuje nemovitosti, ale také bankovní záruky či cenné 

papíry s garancí státu, méně se využívá ručení třetí osobou a zcela výjimečně ručení movitou 

věcí. 

 

Pokud je podnikateli úvěr poskytnut, vyvstává jim další problém v podobě vysokých 

úroků z úvěrů. Míra inflace je hlavním faktorem, který působí a ovlivňuje základní sazby 

úroků z úvěrů. Přičtením úrokové přirážky nebo odečtením úrokové slevy lze měnit základní 

sazbu úroku. Tento způsob úpravy je ovlivňován bonitou klienta a rizikovostí projektů.  

 

Úvěry jsou poskytovány na krátkou nebo střední dobu. Je to důsledek neochoty bank 

poskytovat peníze na delší dobu. Tato struktura je nevyhovující. Pokud podnikatel s kvalitním 

podnikatelským záměrem žádá menší částku na dobu kratší než 1 rok, banka žádost o úvěr ve 

většině případů zamítne. Důvodem je nízká výnosnost pro banku.  
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Stát a státní politika 

Bakalářská práce zjišťovala, jaký názor mají jednotlivé firmy na zásahy státu do 

podnikání a ekonomiky v podobě zákonů, daní a daňové politiky, příspěvků a 

dotací,administrativy apod. Většina podnikatelů, se kterými jsem vedla rozhovor, je silně 

nespokojena s podporou podnikání státem. Podle jejich slov se jedná spíše o bránění a brzdění 

podnikání než o podporu. Většině podnikatelům vadí vysoké odvody za zaměstnance. Toto 

státní opatření nutí podnikatele ke snižování mzdy na minimální hranici, anebo podnikatelé 

přestanou nabírat další nové zaměstnance. Proto by uvítali snížení těchto odvodů.  

Z těchto důvodů je fiskální politika jedním z faktorů, který ovlivňuje rozvoj podnikání. 

Prostředky, který podnikatel potřebuje ke splácení úvěrů, odčerpávají vysoké daně. Proto si na 

vysoké daňové zatížení podnikatelé stěžují. Vstřícný krok vlády je každoroční snižování daní, 

např. daní z příjmů právnických osob. Během let se mění zdanění i u daní z příjmů fyzických 

osob nebo u daně z přidané hodnoty.  

Jak je již výše uvedeno, předpokládá se vývoj k lepšímu. I přesto se podnikatelé 

domnívají, že je toto snižování nedostatečné. Daňové břemeno pro ně představuje problémy a 

bariéry v jejich rozvoji. Mnohdy podnikatele zatěžují i místní poplatky a daně. Takové 

odčerpání prostředků se obvykle promítne do cen a mezd.  

 

Oblast legislativy 

 Dalším problémem je přílišná administrativa a byrokratické zásahy do podnikání. 

Podle mínění podnikatelů je úředník osobou, která jim vytváří bariéry v podnikání a návštěva 

úřadů a následná jednání jsou pro ně velmi stresující záležitostí. Zdržují je zdlouhavé a 

nekvalifikované rozhodování úředníků, vážné organizační nedostatky a neprovázanost 

činností mezi jednotlivými úřady. Problém představují také nejednoznačné stanovení 

podmínek pro posuzování žádostí o dotace. Dále je také kritizováno množství legislativních 

předpisů. Tyto předpisy negativně ovlivňují jejich podnikání. Příkladem je zákon o účetnictví, 

který nově zavedl povinnost vést podvojné účetnictví i pro fyzické osoby zapsané 

v obchodním rejstříku.  

 

Oslovení podnikatelé jsou ohrožováni českým soudnictvím. Uvítali by, aby při 

dlouhodobé platební neschopnosti svých obchodních partnerů mohli tuto situaci vyřešit 

rychleji. Jsou naprosto nespokojeni s dlouhými čekacími lhůtami. V malých firmách může 

toto zpoždění ohrozit jejich další existenci.  
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3.4. SWOT analýza jednotlivých podnikatelských subjektů 

 

Pro zlepšení přehlednosti a vypovídací schopnosti provedené SWOT analýzy, bude 

k jednotlivým slabým a silným stránkám, k příležitostem a ohrožení přiřazeno vždy po 

jednom bodu.   

 

Firma A  

 

Silné stránky (S)     Slabé stránky (W) 

- dostatek prostor pro podnikání   - nízká kupní síla 

- ochota přizpůsobit se zákazníkům  - malá podpora MSP 

- budoucí strategie     - nízké investice do regionu 

- nevyužití reklamy 

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- dobré vztahy s dodavateli    - konkurence 

- daňové úlevy     - supermarkety, hypermarkety 

- vysoké daňové zatížení 

- administrativa, byrokracie 

 

Obr. 3.2.: Graf SWOT analýzy firmy A 
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Z tohoto grafu lze vyčíst, že u firmy A převládají ohrožení nad příležitostmi, kterých 

je nejméně. Silné a slabé stránky jsou na stejné úrovni. Firma by se měla zaměřit na 

vybudování lepší pozice na trhu.  

 

 Firma B 

 

Silné stránky (S)     Slabé stránky (W) 

- nabízený sortiment    - nízká kupní síla 

- ochota přizpůsobit se zákazníkům  - malá podpora MSP 

- dostatek vlastních zdrojů    - nízké investice do regionu 

- nevyužití reklamy 

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- dobré vztahy s dodavateli    - konkurence 

- daňové úlevy     - supermarkety, hypermarkety 

- dostupné financování MSP   - stánkový prodej 

- rozšíření cyklotras    - finanční problémy 

 

Obr. 3.3.: Graf SWOT analýzy firmy B 
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Z tohoto grafu je patrné, že příležitosti a ohrožení jsou na stejné úrovni. Vzhledem 

k předmětu podnikání, přichází ohrožení spíše z vnějšku mikroregionu. Slabé a silné stránky 

jsou také na stejné úrovni.  
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 Firma C 

 

Silné stránky (S)     Slabé stránky (W) 

- nabízený sortiment    - nízká kupní síla 

- ochota přizpůsobit se zákazníkům  - malá podpora MSP 

- dostatek vlastních zdrojů    - nízké investice do regionu 

- kvalita zboží 

- servis pro zákazníky 

- kvalifikovaní zaměstnanci 

- budoucí strategie 

- využívání reklamy k propagaci     

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- dobré vztahy s dodavateli    - konkurence 

- investice do infrastruktury   - roční období  

- dostupné investování MSP    

 

Obr. 3.4.: Graf SWOT analýzy firmy C 
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Tato firma působí na trhu již 10 let, tomu odpovídá i tento graf. Převládají silné 

stránky a slabých je jen málo. Také příležitosti převládají nad hrozícím nebezpečím. Silných 

stránek je převaha, neboť firma se domnívá, že má mnohem lepší pozici než konkurence ve 

více směrech.  
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 Firma D 

 

Silné stránky (S)    Slabé stránky (W) 

- nabízený sortiment   - nízká kupní síla 

- ochota přizpůsobit se zákazníkům - malá podpora MSP 

- dostatek vlastních zdrojů   - nízké investice do regionu 

- kvalita zboží    - nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

- dobrá dopravní infrastruktura 

- využití reklamy k propagaci    

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- dobré vztahy s dodavateli    - konkurence 

- daňové úlevy     - supermarkety, hypermarkety 

- stánkový prodej 

- administrativa, byrokracie 

 

Obr. 3.5.: Graf SWOT analýzy firmy D 
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Tato firma D je na trhu již delší dobu. Těží především z toho, že má určitou stálou 

pozici na trhu a své stálé zákazníky. To odpovídá množství silných stránek, které převažují 

nad slabými. Ale na druhou stranu se zde objevuje méně příležitostí a firma je více ohrožena.   
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 Firma E 

 

Silné stránky (S)    Slabé stránky (W) 

- servis zákazníkům   - počáteční zadluženost  

- tradiční průmysl/zemědělství  - nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

- dostatek prostor pro podnikání  - nízká kupní síla 

- využití reklamy     

- dobrá dopravní infrastruktura 

- budoucí strategie 

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- dobré vztahy s dodavateli    - konkurence 

- investice do infrastruktury   - počasí 

- dostupné financování MSP   - roční období 

- spolupráce mezi firmou a úřady   - finanční problémy 

- vysoké daně 

- legislativa 

 

Obr. 3.6.: Graf SWOT analýzy firmy E 
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Tato firma těží z dostatku vlastních prostor pro podnikání, tím ji odpadají problémy 

s placením nájmů. Dále si tato firma za dobu své působnosti vytvořila dobré místo na trhu, 

zákazníci o firmě vědí, ale jelikož podniká v oblasti zemědělství přináší to své slabé stránky a 

určitá ohrožení.  
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 Firma F 

 

Silné stránky (S)    Slabé stránky (W) 

- tradiční průmysl/zemědělství  - nízká kupní síla 

- dostatek prostor pro podnikání   - nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

- kvalita zboží    - nízké investice do regionu 

- budoucí strategie    - počáteční zadluženost 

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- dobré vztahy s dodavateli    - konkurence 

- investice do infrastruktury   - počasí 

- dostupné financování MSP   - finanční problémy 

- spolupráce mezi firmou a úřady   - vysoké daně 

- legislativa 

 

Obr. 3.7.: Graf SWOT analýzy firmy F 
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Tato firma má sice vybudované své stálé místo na trhu, ale i tak u ní dochází k slabým 

stránkám a ohrožení. Firma vyrábí sice kvalitní zboží a podniká ve svých prostorách, ale 

jelikož působí v oblasti zemědělství, ohrožuje ji nejen počasí a roční období, ale také 

legislativa. 
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 Firma G 

 

Silné stránky (S)     Slabé stránky (W) 

- dostatek prostor pro podnikání   - nízká kupní síla 

- kvalita zboží     - malá podpora MSP 

- servis zákazníkům    - nízké investice do regionu 

- ochota přizpůsobit se zákazníkům 

- dostatek vlastních zdrojů 

- budoucí strategie 

- využití propagace reklamou 

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- dostupné financování MSP   - konkurence 

- daňové úlevy     - administrativa 

- spolupráce mezi firmou a úřady   - legislativa 

 

Obr. 3.8.: Graf SWOT analýzy firmy G 

0

1

2

3

4

5

6

7
S

O

W

T

 

Z grafu firmy G lze vyčíst, že zde převládají silné stránky. Tuto firmu ovšem ohrožuje 

konkurence a brzdí ji legislativa a administrativa. Jelikož ale firmu majitel provozuje ve svých 

prostorách, umožňuje mu to vysoké přizpůsobení se požadavkům zákazníkům a nabízí jim tak 

kvalitní služby a vysokou úroveň servisu.  
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 Firma H 

 

Silné stránky (S)     Slabé stránky (W) 

- kvalita zboží     - nevyužití reklamy 

- ochota přizpůsobit se zákazníkům   

- dostatek vlastních zdrojů     

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- rozšíření cyklotras    - konkurence 

- dostupné financování MSP   - finanční problémy 

- spolupráce mezi firmou a úřady   - administrativa 

 

Obr. 3.9.: Graf SWOT analýzy firmy H 
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Z grafu této firmy lze vyčíst, že silných stránek je více než slabých. Slabá stránka je 

nevyužívání propagace firmy formou reklamy. Ale naopak poskytuje kvalitní služby, 

přizpůsobuje se potřebám zákazníků. Nepodniká sice ve svých prostorách, ale je v nájmu, ale 

díky tomu, že pracuje v místě bydliště, umožňuje to volnou pracovní dobu, přizpůsobenou 

zákazníkům a práci o víkendech dle požadavků. Příležitosti a ohrožení jsou na stejné úrovni.  
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 Firma I  

 

Silné stránky (S)    Slabé stránky (W) 

- dobrá dopravní infrastruktura  - nevyužití reklamy 

- kvalita zboží    - nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

- servis pro zákazníky   - počáteční zadluženost 

- ochota přizpůsobit se zákazníkům 

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- rozšíření cyklotras    - konkurence 

-    investice do infrastruktury   - roční období 

-   dostupné financování MSP   - finanční problémy 

-   spolupráce mezi firmou a úřady   - administrativa 

       - legislativa 

 

Obr. 3.10.: Graf SWOT analýzy firmy I 
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Majitel této firmy nepodniká ve svých prostorách a vznikla mu tak počáteční 

zadluženost ve formě nájmu placeného předem a nákladů na vybavení dílny. Sice u něho 

převládají silné stránky, ale slabé by neměl podceňovat. Mezi slabé stránky zde také řadíme 

nevyužití reklamy, což má za následek to, že nově příchozí občané nebo projíždějící lidé o 

této firmě nevědí. Dále by majitel chtěl zaměstnat dalšího pracovníka, ale v regionu neumí 

najít kvalifikovaného zájemce o místo.  
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 Firma J 

 

Silné stránky (S)     Slabé stránky (W) 

- dobrá dopravní infrastruktura   - nízké investice do regionu 

- dostatek prostor pro podnikání   - počáteční zadluženost 

- ochota přizpůsobit se zákazníkům   

- využití propagace reklamou 

 

Příležitosti (O)     Ohrožení (T) 

- rozšíření cyklotras    - konkurence 

- investice do infrastruktury   - počasí 

- daňové úlevy     - administrativa 

- legislativa 

 

 

Obr. 3.11.: Graf SWOT analýzy firmy J 
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Majitel provozující restauraci je ohrožen především konkurencí, ale také počasím, 

které v zejména zemědělské oblasti ovlivňuje tržby, ale také administrativou a legislativou. 

Výhodou je dobré umístění provozovny u hlavního tahu obcí s dostatkem parkovacích míst. 

Příležitostí se jeví rozšíření cyklotras, které přivede nové zákazníky a samozřejmě také 

investice do infrastruktury.  
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  3.5. Souhrnná SWOT analýza podnikatelských subjektů 

 

Souhrnná SWOT analýza podnikatelských subjektů v obci Velké Heraltice a okolí 

byla zpracována na základě vyplněných dotazníků, příp. rozhovorů s podnikateli. Byly 

zjišťovány silné a slabé stránky, které ovlivňují podnikatelské prostředí v obci, stejně tak jako 

příležitostí či hrozící nebezpečí. Tyto souhrnné informace jsou pro lepší přehlednost uvedeny 

v následující tabulce č. 3.4. a v grafu (Obr. 3.12.). 

 

Tab. 3.4.: Souhrnná SWOT analýza podnikatelských subjektů 

SWOT analýza 
Počet 
podnikatelů 

Silné stránky 
Tradiční průmysl/zemědělství 2/10 
dobrá dopravní infrastruktura 4/10 
dostatek prostor pro podnikání 5/10 
nabízený sortiment 3/10 
kvalita zboží 6/10 
servis pro zákazníky 4/10 
ochota přizpůsobení se zákazníkům 8/10 
dostatek vlastních zdrojů 5/10 
budoucí strategie 4/10 
využívání reklamy k propagaci 6/10 

Slabé stránky 
nízká kuprní síla 7/10 
malá podpora MSP 5/10 
nevyužití reklamy  4/10 
nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků 7/10 
nízké investice do regionu 4/10 
počáteční zadluženost 4/10 

Příležitosti 
rozšíření cyklotras 4/10 
dobré vztahy s dodavateli 7/10 
investice do infrastruktury 5/10 
dostupné financování MSP 7/10 
Daňové úlevy 5/10 
spolupráce mezi firmou a úřady 5/10 

Ohrožení 
konkurence 10/10 
Počasí 3/10 
roční období 5/10 
stánkový prodej 2/10 
supermarkety, hypermarkety 3/10 
finanční problémy 5/10 
Vysoké daňové zatížení 4/10 
administrativa a byrokracie 6/10 
legislativa 5/10 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků provedených dotazníků 
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Obr. 3.12.: Souhrnná SWOT analýza podnikatelských subjektů 
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Z grafu je patrné, že silné stránky převažují nad slabými. Mezi silné stránky řadíme 

spokojenost podnikatelů s podnikáním, většina oslovených je ráda, že začala podnikat a už by 

neměnili. I když na druhou stranu podnikatelé přiznávají, že jim podnikání komplikuje 

administrativa, byrokracie úřadů a legislativa. A také to ovlivňuje jejich osobní a společenský 

život a musí si zvykat na to, že mají méně volného času. Další silné stránky podnikatelů tvoří 

především určitá konkurenční výhoda oproti jiným podnikatelským subjektům. Dále většina 

podnikatelů uvádí, že silnou stránkou je dostatek prostorů pro podnikání a dostatek vlastních 

zdrojů.  

 

Některé slabé stránky jsou spojeny s problematikou nástupnictví. Většina 

podnikatelských subjektů se nesnaží o další růst firmy a o její rozšiřování, neboť nevidí další 

důvod, protože se bojí, že jejich firmu nemá kdo převzít. Spousta mladých lidí se odstěhovává 

z obce i z mikroregionu. Další slabou stránkou se jeví nízké investice do regionu. U některých 

podnikatelů počáteční zadluženost a také nevyužití reklamy, proto spousta zákazníků, kteří 

nejsou z regionu, o firmě ani neví. Podnikatelé ale nevyužívají reklamu z finančních důvodů, 

ale nemají o tuto formu propagace zájem, připadá jim to zbytečné.  

 

Příležitostí se zde jeví rozšiřování cyklotras, které přiláká do tohoto regionu nové 

turisty a potencionální zákazníky. S tím jsou spojeny i investice do infrastruktury, což je další 

z příležitostí tohoto regionu. Také lepší dopravní dostupnost umožní regionu více nových 

zákazníků. Podnikatelé také mohou mít díky tomu lepší a větší možnosti pro rozvoj svého 
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podnikání. Další příležitostí jsou změny v dostupném financování MSP, daňové úlevy. Ale 

největší z příležitostí jsou dobré vztahy s dodavateli.  

 

Pro obec Velké Heraltice a podnikatelské prostředí se jeví jako hrozící nebezpečí 

poloha, tedy okraj turistické oblasti. Využít mohou pouze ubytování turistů, a ani toto se 

nejeví moc aktuálně a tuto možnost využívá pouze pár podnikatelských subjektů. Další 

ohrožení se jeví jako nezájem místních úřadů, komplikovaná spolupráce s nimi. Jejich 

zkušenosti s místními úřady jsou vesměs negativní. V tomto případě by podnikatelé uvítali 

změnu. Dalším ohrožením firem se jeví legislativa, administrativa, byrokracie a vysoké 

daňové zatížení, jak již bylo výše popsáno. Podniky podnikající v zemědělství negativně 

ovlivňuje počasí a roční období. Všechny podnikatelské subjekty ovšem ohrožuje 

konkurence.  Prodejny jakéhokoliv zboží ohrožují supermarkety, hypermarkety a stánkový 

prodej. 
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4. Shrnutí a návrhy k podpoře MSP v mikroregionu 

 

Tato kapitola bude sloužit ke shrnutí silných a slabých stránek a k přehledu a shrnutí 

příležitostí a rizik. Dále zde budou uvedeny návrhy k podpoře MSP v mikroregionu Opavsko-

severozápad a v obci Velké Heraltice.  

 

4.1. Zhodnocení poznatků 

 

Podle výsledků provedených analýz jsme získali poznatky o podnikatelském prostředí 

obce Velké Heraltice a mikroregionu a o firmách, které zde podnikají a ovlivňují ho. Jelikož 

je vzorek malý a má menší vypovídací schopnost, byly dotazované firmy doplněny o firmy, se 

kterými byl proveden rozhovor.  

 

Podle výsledků analýz je zřejmé, že největší příležitost vidí podnikatelé ve velmi 

dobrých vztazích s dodavateli a možné změny v dostupném financování malého a středního 

podnikání.  

 

Menší příležitosti vidí v investicích do infrastruktury a v možnosti daňových úlev a 

v neposlední řadě ve změně ve spolupráci mezi firmami a místními úřady.  

 

Další příležitostí se jeví ochota přizpůsobit se zákazníkům a nabízet jim široký servis a 

kvalitní výrobky a služby.  

 

Největší ohrožení vidí podnikatelé v konkurenci a složitá administrativa a rostoucí 

byrokracie, která pro mě představuje velké překážky v jejich podnikání. Neméně jim také 

hrozí nebezpečí v legislativním omezení a ohrožení a nízká kvalifikace zaměstnanců-  
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4.2. Doporučení pro mikroregion 

 

Pro mikroregion by bylo vhodné provést inventarizaci podnikatelských možností. 

Měla by se seznámit s tím, které firmy v regionu působí, jaká je jejich právní forma a jejich 

obor podnikání. Taková nabídka by měla být publikována. Nejlépe ve formě abecedního 

seznamu na úřadu mikroregionu nebo na jejich internetových stránkách. Tuto možnost by 

uvítali i podnikatelé, kteří se takto vyjádřili v dotaznících a v rozhovorech.  

 

Proto by měli představitelé mikroregionu navázat komunikaci s podnikateli. Je vhodné 

aby naslouchali jejich názorům, podnětům a potřebám. Podle vedení mikroregionu se podpora 

MSP provádí pouze prostřednictvím poradenství a to nasměrováním na vhodný dotační titul. 

Svazky obcí obecně nejsou zřízeny a ani kapacitně nemohou nějak podporovat komerční  

sektor. Služby pro podnikatelský sektor by měly zajišťovat komerční poradenské kanceláře. 

 

Množství poradenských firem a jejich nabídka služeb je dostačující. Jediným 

problémem jsou ceny za nabízené služby. Tyto ceny ovlivňuje trh a jsou vysoké. Jsou vhodné 

především pro rozvinuté firmy než pro firmy začínající, které mají omezený základní kapitál. 

Kvalitní poradenské služby nabízení také banky, které se věnují především pomoci 

začínajícím podnikatelům s tvorbou podnikatelského záměru. Ceny by měly být nízké nebo 

nulové, neboť se ze strany banky jedná o reklamní prvek.  

 

4.3. Doporučení pro obec 

 

Obce by měly poskytovat místo pro podnikání. Jednotlivé obecní úřady by měly 

poskytovat a nabízet nebytové prostory. Cena za tyto prostory by měly být zvýhodněna 

především v prvních měsících podnikání, kdy podnikatel má nejvíce výdajů. Další výhodou 

pro podnikatelé by mělo být přednostní právo odkupu nemovitostí s nebytovými prostory 

vhodnými k podnikání. Další prostory k podnikání lze získat díky revitalizaci dosud 

nevyužívaných a chátrajících objektů v obci. Dále by se obec měla zaměřit na poskytování 

obecních ploch, které jsou vhodné pro reklamu. Cena za tento pronájem by měla být pro 

podnikatele z této lokality výhodnější. Zejména pro ty podnikatelské subjekty, které 

s podnikáním teprve začínají a tuto možnost propagace by uvítali nejvíce. 
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Obce by měly také podnikatelé metodicky podporovat při získávání dotací na projekty. 

Anebo v oblasti financování prostřednictvím úvěrů, kdy obce mohou podporovat zajímavé 

investiční projekty podnikatelských subjektů, případně se za ně zaručit. Dále by mohli firmy 

s místními úřady spolupracovat na vytvoření obecních vyhlášek apod.  

Internetové stránky obcí by měly být využívány více, než je dosud běžné. Jelikož 

internet využívá v dnešní době každý občan a každá firma, je vhodné upravit internetové 

stránky nejen pro občany, ale i pro podnikatele. Ať si každý najde to své. Měly by tedy 

poskytovat informace nejen o občanech, ale i o firmách. Tedy nejen informace o obci, o 

službách poskytovaných obecním úřadem, ale také abecední seznam podnikatelských 

subjektů s kontaktní osobou, sídlem a telefonním kontaktem. Data by měla být nová, 

aktualizovaná.  

 

Obec by měla podporovat výstavbu hřišť a atrakcí pro volný čas dětí i dospělých. 

Důvodem je nejen počet obyvatel, který se snižuje, ale také to, že i podnikatelé si stěžují na 

nízkou kupní sílu. Výstavba těchto zařízení přiláká nové obyvatele a udrží stávající. Obec tak 

bude pro občany atraktivnější. Míra nezaměstnanosti je sice na nízké úrovni, ale spousta 

obyvatel pracuje ve vzdálenějších městech. Pokud už dojíždějí, většinou i nakupují nebo 

využívají služby ve městě a ne v obci.  

 

4.4. Doporučení pro malé a střední podnikatelé 

 

Začínající podnikatelé by si měli uvědomit své schopnosti a možnosti k samostatnému 

podnikání. Podnikatel by měl umět objektivně ohodnotit sám sebe. Podnikaní by mělo být 

promyšleným a uváženým krokem. Před začátkem podnikání by se měl podnikatelský subjekt 

informovat o možné konkurenci v oboru a o možnostech získání dotace. Tato dotace by mohla 

ulehčit začátky podnikání tím, že podnikatel nemusí žádat o úvěr, který je zatížen vysokými 

úroky. Avšak většina podnikatelů o této možnosti neví, a nebo ví, ale nevyužívají ji . 

 

Je běžné, že z malých podniků se postupem času stávají podniky střední. V tomto 

mikroregionu se tak neděje. Podnikatelé zde jsou se stávající situaci spokojeni a nechtějí se  

rozvíjet. Důvodem může být absence následovníka, který by v podnikání pokračoval, ale také 

to, že při rozvoji dochází ke zvýšení počtu zaměstnanců, nárůstu nákladů a výdajů a proto se o 

svůj další rozvoj podnikatelské subjekty nesnaží.    
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Zlepšení informovanosti by vedlo k získání lepší pozice na trhu, znamenalo by lepší 

výhodu před konkurenci, ale také vedlo k rozvoji firmy. Informovanost začínajících ale i 

stávajících podnikatelů je na velmi nízké úrovni. Informovanost by měl ale podporovat také 

místní obecní úřad a vedení mikroregionu. Aby byla informovanost na vyšší úrovni, je 

potřeba sjednotit postupy při sběru a zpracování informací, jejich zveřejněním pro veřejnost i 

pro podnikatele, ale také zlepšit spolupráci mezi všemi institucemi (např. úřad práce, 

živnostenský úřad, obecní úřad, atd).  

 

Podnikatelé v této lokalitě by se měli soustředit na své zákazníky. Snažit se své 

zákazníky poznat, předpovídat jejich poptávku a vědět co nejvíce o svých stálých zákaznících. 

Měli by také využít svou výhodu a nabízet to, co velké firmy obvykle nemohou. A to je 

zejména osobní přístup k zákazníkům, schopnost přizpůsobit se jejich potřebám a 

požadavkům. Přizpůsobit by se měli nejen v otvírací době, ale také v nabízeném sortimentu a 

v poskytovaném servisu, který by měl být tvořen na přání jednotlivce.  

 

Když začnou podnikatelé využívat nové moderní technologie, sníží tak počet svých 

slabých stránek, ale také zvýší svou konkurenceschopnost. Toto doporučení se týká zejména 

podnikatelských subjektů podnikajících v oblasti zemědělství. Tato modernizace by jim tak 

ušetřila v mnohých případech nejen čas, ale postupem času i peníze, které by musely být 

vynaloženy na nezbytné opravy zastaralých zařízení.  

 

4.5. Vysoké daňové zatížení a vysoké odvody za zaměstnance 

 

Velké množství podnikatelů si stěžuje na vysoké daňové zatížení, ale také na vysoké 

odvody především za zdravotní a sociální pojištění. Podnikatelé si stěžují jak na výši daní tak 

na její strukturu. Pokud je zdaněna práce, působí toto opatření negativně. Snížit daně lze 

pouze různými reformami u daní a pojištění. Tato opatření jsou pouze v moci státu a státní 

politiky.  

 

4.6. Velká konkurence a sílící vliv supermarketů 

 

Konkurence ohrožuje všechny dotazované podnikatelské subjekty. Podnikatelé 

ohrožuje konkurence uvnitř obce či regionu, ale také konkurence mimo region. Z dotazníků a 

rozhovorů je ale také zřejmé, že každý si drží určitou výhodu oproti konkurenci. Ať už se 
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jedná o kvalitnější zboží či služby nebo lepší servis pro zákazníky. U obchodu zabývající se 

prodejem potravinářského nebo spotřebního zboží je cítit vliv supermarketů, kteří poslední 

dobou stále více ohrožují jejich podnikání. Je to zejména v oblasti cen a široké nabídky. Na 

druhou stranu si místní obchody drží své stálé zákazníky, mají otevřeno dle potřeb zákazníků 

a jsou vždy v blízkosti bydliště. Nabízí osobní přístup, který velké obchodní řetězce 

nabídnout nemohou.  

 

Obranou proti konkurenci může být spojení podnikatelských subjektů, které si dosud 

konkurovali. Spojení může být jen na krátký či omezený čas nebo jen za dosažení určitého 

cíle či účelu spojení. Poté může být výsledkem spojení dříve samostatně působících 

podnikatelských subjektů do větších podnikatelských celků. Tyto celky pak mají větší 

ekonomickou sílu. Tyto struktury můžeme nazvat podnikatelskou sítí, klastrem, sdružení, 

aliance, fúze, atd.  

  

4.7. Legislativa, administrativa a byrokracie 

 

Podnikatelé uvítají každou změnu ze strany státu, která ovšem pro ně bude přínosná. 

V legislativě je důležitá změna v jazyku zákonů, která je pro mnohé podnikatelé 

nesrozumitelná. To má za následek mnohé chyby při vykládání různých vyhlášek a zákonů.  

 

Další změnu by potřebovala oblast administrativy. Administrativní náročnost 

znepříjemňuje podnikání. Jedná se o administrativu při jednání s úřady, při vyřizování 

žádostí, formulářů a tiskopisů. Ale také při začínání s podnikáním, při získávání dotací a 

úvěrů se podnikatelé střetávají s vysokou administrativní náročností.  

 

4.8. Shrnutí 

 

Malé a střední podniky mají nezastupitelnou roli. Tento typ podniků naprosto převládá 

nad podniky velkými. Proto jsou pro společnost tak významné a nenahraditelné. Tento 

význam si uvědomuje Evropská unie i Česká republika. Je potřeba, aby si tento význam 

uvědomili i obce, ve kterých podniky provozují svou podnikatelskou činnost. Podpora malého 

a středního podnikání probíhá ve formě dotací z fondů ČR nebo Evropské unie.  
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Většina podnikatelů v mikroregionu Opavsko-severozápad je s podnikáním spokojeno 

a považují se více či méně za úspěšné. Úspěch v podnikání záleží u malých podniků na osobě 

vlastníka. Na tuto osobu je vyvíjen neustále obrovský tlak. Je totiž nejen osobou, která firmu 

založila a která ji vede a řídí, ale je také ten, kdo vyhledává práci a možné odběratelé a 

zákazníky a v neposlední řadě ten, kdo ve většině případů práci sám provádí a obstarává 

veškeré administrativní záležitosti.  

 

Malí a střední podnikatelé se přizpůsobují svým zákazníkům. Staví na slabých 

stránkách velkých firem. Hledají své místo na trhu a vyplňují mezery na trhu. Bývají 

subdodavateli velkých řetězců. Je důležité aby se malí podnikatelé soustředili na své 

zákazníky, resp. na jejich přání a potřeby. Většinou mezi nimi funguje osobní vztah. Zákazník 

ví, za kým jde, co od firmy může očekávat. Na druhou stranu firma by měla vědět, kdo jsou 

její zákazníci, zda má stálé zákazníky a co od ní očekávají. Většina přizpůsobení ze strany 

firmy je v otvírací době a nabídce sortimentu a širokého servisu a nabídce doplňkových 

služeb.  

 

Malí a střední podnikatelé tedy představují nedílnou součást trhu a významně se 

podílejí a vytváření podnikatelského prostředí a společenského života obce. 
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5. Závěr 

 

Bakalářská práce se zabývala problematikou malého a středního podnikání 

v mikroregionu Opavsko-severozápad, konkrétně v obci Velké Heraltice, která je jeho 

součástí. Práce se zaměřila na analýzu podnikatelského prostředí a podnikání v této lokalitě a 

na analýzu vybraných podnikatelských subjektů.  

 

Cílem bakalářské práce bylo využít teoretické poznatky v praxi, provést analýzu 

podnikatelského prostředí a předložit návrhy a doporučení k podpoře malého a středního 

podnikání v mikroregionu.  

 

Výsledky analýzy lze pokládat za objektivní, neboť byl vybrán různorodý vzorek. Ale 

vypovídací schopnost není zase tak velká, neboť vzorek obsahoval jen malé procento 

podnikatelských subjektů, které v regionu působí. Proto byl vzorek rozšířen o firmy, se 

kterými byl proveden rozhovor a dále z osobního pozorování.  

 

Z výsledků provedené analýzy je patrné, že podnikatelé působící v tomto regionu, jsou 

se svým podnikáním spokojeni. Ale i přes to se firmy potýkají se značnými problémy. 

Některé problémy dokáží řešit podnikatelé sami, jiné hrozby nebezpečí lze ovlivnit a 

redukovat pouze v rámci celé České republiky. Ale i tak se podnikatelé snaží svému ohrožení 

čelit a své snažení nevzdávají. Toto lze odvodit i z velkého množství silných stránek, které 

převyšují ty slabé. Vždyť většina z podnikatelů riskuje nejen svůj obchodní majetek, ale také 

majetek osobní. Pro velké množství podnikatelských subjektů je podnikání jediná možnost jak 

vydělat peníze a uživit svou rodinu. Proto se v České republice vyskytuje tolik malých a 

středních podniků, kteří jsou nedílnou součástí trhu.  

 

Na závěr bakalářské práce je nutné uvést poděkování všem, kteří se aktivně zúčastnili 

a spolupracovali na vytvoření práce. Především patří poděkování osloveným firmám, 

starostce obce Velké Heraltice a předsedovi mikroregionu Opavsko-severozápad a 

v neposlední řadě také profesoru Zdeňku Mikolášovi za vedení a cenné rady.  
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FÚ  finanční úřad 

ha  hektar    

HDP  hrubý domácí produkt 

JZD  jednotné zemědělské družstvo 

kap.   kapitola 

Kč  Korun českých 

km  kilometr 

m. n. m. metrů nad mořem 

mil.  milion 

MOSZ  mikroregion Opavsko-severozápad 

MSP  malé a střední podnikání 

např.  na příklad 

OSZ  Opavsko-severozápad 

OÚ  Obecní úřad 

popř.   popřípadě 

r.   rok 
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Sb.  sbírky zákonů 
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weaknesses, opportunities, threats 

tab.  tabulka  

VH  Velké Heraltice  

tj.  to je  

tzn.  to znamená 

www.  world wide web 



  

  

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, že 

 

- byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3),  

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4  

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 

(až do jejich skutečné výše).  

 

V Ostravě dne…. 

 

       …………………………………………… 

        jméno a příjmení studenta 

 

 

Adresa trvalého bydliště: 

Jantarová 49, 747  73  Vávrovice



  

  

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1  Statistické údaje o jednotlivých obcích 

Příloha č. 2  Hospodářská činnost v obci  

Příloha č. 3  Dotazník 

Příloha č. 4   Struktura rozhovoru 

Příloha č. 5  Vyhodnocení odpovědí dotazníků



  

  

Příloha č. 1 

Statistické údaje o jednotlivých obcích 

 

  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



  

  

Příloha č. 2 

Hospodářská činnost v obci Velké Heraltice 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



  

  

 Příloha č. 3  

 

DOTAZNÍK 

 
Vážení respondenti, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako 

podklad pro analýzu situace malých a středních firem v obci Velké Heraltice. Dotazník je plně 
anonymní a získaná data budou použita pouze v rámci bakalářské práce. Děkuji.  

 
Identifika ční údaje podnikatelů: 
Sídlo firmy v obci: 
Právní forma podnikání: 
Obor podnikání: 
Počet zaměstnanců: 
Rok založení firmy: 
 
1. Jaké důvody Vás vedly k založení vlastní firmy? 

a) svoboda, samostatnost, nezávislost 
b) vyšší životní úroveň 
c) ztráta zaměstnání 
d) nevyhovující stav trhu práce 
e) rodinná tradice 
 

2. Cítíte se v podnikání spokojen(a)? 
a) určitě spokojen(a) 
b) spíše spokojen(a) 
c) spíše nespokojen(a) 
d) určitě nespokojen(a) 
 

3. Vytváří obec Velké Heraltice (příp. mikroregion Opavsko-severozápad) dostatečný 
odbyt pro Vaše výrobky/služby? 

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 
 

4. Kde je odbytiště pro Vaše výrobky/služby? 
a) pouze v obci Velké Heraltice a přilehlých osadách 
b) v mikroregionu Opavsko-severozápad 
c) v okrese Opava 
d) v Moravskoslezském kraji 
e) v celé České Republice 
f) v České Republice i v zahraničí 
 

5. Jste ve svém oboru podnikání ohrožen(a) konkurencí? 
a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) určitě ne 
 



  

  

6. V jaké oblasti jste lepší než konkurence? 
a) ceny 
b) sortiment 
c) kvalita zboží  
d) servis pro zákazníky 
e) kvalifikovaní zaměstnanci 
f) ochota přizpůsobení se zákazníkům 
 

7. Pokoušíte se o propagaci Vaší firmy formou reklamy? 
a) ano 
b) ne 
 

8. Pokud využíváte reklamu, pro jakou formu jste se rozhodl(a)? Pokud ne, přejděte 
na další otázku. 

a) reklamní letáky 
b) internetové stránky 
c) reklama v rádiu 
d) reklamní poutače v obci a okolí 
e) reklama v novinách, časopisech 
f) jiné………………………………………………………………………… 
 

9. Pokud nevyužíváte reklamu, z jakého důvodu? Pokud reklamu využíváte, přejděte 
prosím na další otázku. 

a) nepotřebuji 
b) zbytečná investice 
c) nedostatek finančních prostředků 
d) nevím 
 

10. Má Vaše firma problém se skladovými,či s výrobními a prodejními plochami? 
a) velmi často 
b) občas 
c) vůbec 
 

11. Plánujete v následujícím roce rozšířit prostory pro podnikání? 
a) ano (vyberte z následujících možností) 
- pozemek ke stavbě     - kancelářské prostory     - výrobní plocha 
- sladovací plochy        - prodejní plochy             - jiné 
b) ne  
 

12. Máte strategii do budoucna? 
a) ano 
b) ne 
 

13. Jaké zkušenosti v souvislosti s podnikáním máte s poskytováním služeb veřejných 
institucí (OÚ, FÚ, aj.)? 

a) určitě pozitivní 
b) spíše pozitivní 
c) spíše negativní 
d) určitě negativní 
 



  

  

14. Snaží se Vás obecní úřad podporovat ve Vašem podnikání? Pokud ano, napište 
prosím jakým způsobem. 

a) ano 
b) ne 
……………………………………………………………………………… 
 

15. Jakým způsobem jste získal(a) startovní kapitál? 
a) vlastní zdroje 
b) bankovní úvěr 
c) výpomoc od přátel 
 

16. Zajímáte se o programy podpory podnikání pro malé a střední podnikání? 
a) ano 
b) ne 
 

17. Který program podpory podnikání pro malé a střední firmy využíváte pro své 
podnikání? Pokud nevyužíváte žádný, přejděte na další otázku. 

Prosím vypište název 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
18. Jak často využíváte cizí zdroje financování? 

a) velmi často 
b) občas 
c) vůbec 
 

19. Co negativně ovlivňuje Vaši činnost? 
a) legislativa 
b) zákazníci 
c) počasí 
d) roční období 
e) stánkový prodej 
f) supermarkety a obavy z konkurence 
g) kupní síla obyvatelstva 
h) nedostatek kapitálu 
i) vysoký nájem 
j) vysoké úroky z úvěrů 
k) vysoké daňové zatížení 
l) finanční problémy 
 

20. Kde vidíte největší bariéry pro podnikání v České republice? 
a) vysoké daně a odvody 
b) korupce ve státní sféře 
c) poradenské a informační služby 
d) bankovní a pojišťovací služby 
e) veřejné mínění (názor na podnikání a podnikatele) 
f) vysoké nároky na administrativu firem  
g) nevím 
h) jiné…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 



  

  

21. Které informace a služby považujete za důležité pro další rozvoj firmy? 
a) informace o nové legislativě 
b) informace o nové technologii 
c) nabídka vhodných prostor pro podnikání 
d) vyhledávání odběratelů/marketingové informace 
e) nabídka vhodného/dostupného financování 
f) vyhledávání dodavatelů a subdodavatelů 
g) vhodné školící/rekvalifikační kurzy 
h) jiné…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
 

22. Jaké jsou dle Vašeho názoru hlavní silné stránky regionu ve vztahu k podnikání? 
a) dostatek pracovních sil 
b) tradiční průmysl/zemědělství 
c) dobrá dopravní obslužnost/dopravní infrastruktura 
d) dostatek odběratelů/zákazníků 
e) dostatek prostor pro podnikání 
f) zájem regionálních institucí na rozvoji 
g) zvýhodněné podmínky pro podporu podnikání/dotace 
h) budoucí příležitosti/budoucí investice 
i) jiné…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
 

23. Jaké jsou dle Vašeho názoru hlavní slabé stránky regionu ve vztahu k podnikání? 
a) nízká kupní síla/nezaměstnanost 
b) špatná dostupnost/dopravní infrastruktura 
c) malá podpora malého a středního podnikání 
d) byrokracie/nezájem úřadů o rozvoj malého a středního podnikání 
e) nedostatek kvalifikovaných/kvalitních pracovníků 
f) málo peněz v regionu/nízké investice/malé výstavba 
g) supermarkety/hypermarkety 
h) nedůslednost v rozvoji regionu ze strany úřadů 
i) jiné…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
 

24. Co by se mělo v regionu změnit, aby vznikly lepší předpoklady pro rozvoj 
podnikání? 

a) dopravní dostupnost 
b) dostupné financování malého a středního podnikání 
c) zvýšení zaměstnanosti/podpora vzniku nových pracovních míst 
d) daňové úlevy/snížení odvodů 
e) investice do infrastruktury/výstavby/rozvoje regionu 
f) spolupráce mezi podnikateli a úřady/průzkumy potřeb 
g) podpora pro malé a střední podniky/informace o programech 
h) jiné…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..



  

  

Příloha č. 4 
 
Struktura rozhovoru (základních kladených otázek) 
 
V průběhu rozhovoru jsem se dotazovaných malých a středních podnikatelů ptala na 
tyto základní otázky. Podle jejich odpovědí a jejich přístupu jsem se buď dotazovala 
dále nebo přecházela k další otázce.  
 
Otázka č. 1: Jaký je obor Vašeho podnikání? Co děláte? 
Otázka č. 2: Jste plátce DPH? Z jakého důvodu? 
Otázka č. 3: Jaký je počet Vašich zaměstnanců? 
Otázka č. 4: Kde je umístěna Vaše provozovna a z jakého důvodu? 
Otázka č. 5: Znáte své zákazníky? Víte jací jsou a co od Vás očekávají? Proč si 
vybrali právě Vás a Vaši firmu? 
Otázka č. 6: Ohrožuje Vás konkurence?  
Otázka č. 7: Máte nějaké problémy? Pokud ano, jaké? 
Otázka č. 8: Vedete si účetnictví sami, zaměstnáváte účetní nebo Vám vede 
účetnictví jiná firma? 
Otázka č. 9: dosahujete zisku? Jste úspěšní? 
Otázka č. 10: Co ovlivňuje úspěch v podnikání ve Vašem oboru? 



  

  

Příloha č.5 
Vyhodnocení odpovědí dotazníků 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 



  

  

RESUMÉ 

 

Šance a ohrožení MSP v mikroregionu 

Jana Honková 

 

Náplní této bakalářské práce je problematika malého a středního podnikání v obci 

Velké Heraltice.  

 

Teoretická část pojednává o mikroregionu Opavsko-severozápad, konkrétně o obci 

Velké Heraltice. Dále je zde uvedena stručná charakteristika podnikání a teoretické poznatky. 

V poslední části této kapitoly jsou představeny používané metody.  

 

Praktická část je provedena analýza mikroregionu Opavsko-severozápad, kde je 

podrobněji popsána obec Velké Heraltice. Dále jsem analyzovala situaci jednotlivých malých 

a středních firem v obci. Odhaluje faktory, které jsou pro podnikání přínosné, tedy silné 

stránky a příležitosti, případně faktory, které působí negativně, tedy slabé stránky a ohrožení. 

Závěrem této kapitoly je provedena SWOT analýza vybraných malých a středních firem.  

 

V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky bakalářské práce. Jsou zde také 

vypracovány návrhy a opatření, které mohou přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí 

v obci Velké Heraltice.  



  

  

SUMMARY  

 

Opportunities and Threats of SMEs in a microregion 

Jana Honková 

 

Theme of the bachelor work is problems of small and middle enterprise in village 

Velké Heraltice. 

 

The theoretical part is about the microregion Opavsko-severozápad, mainly about the 

village Velké Heraltice. This chapter also includes a brief characteristic of enterprise and 

theriotical knowledges. The last point of this chapter is the introduction of used methods. 

 

In the practical part is done the analysis of the microregion Opavsko-severozápad, 

which deals with the village Velké Heraltice. I also analysed positions of small and middle 

firms in this village. It discovers factors which are contributions for enterprise, so strong 

points and opportunities, eventually factors which are affect negatively, so weak points and 

threats. In the end of this chapter I practised SWOT analysis chosen small and middle firms. 

 

In the end work are summarized main knowledges of bachelor work. There are work 

projects and measures that are can contribute to improvement business scene in village Velké 

Heraltice. 

 


