
 



 

 

1 



 

 

2 



 

 

3 



 

 

4 

ABSTRAKT 

 

Bakalářská diplomová práce „Podnikatelské prostředí a rozvoj malého a středního 

podnikání v ČR“ na jedné straně klasifikuje malé a střední podnikání v České republice 

prostřednictvím jednotlivých ekonomických činností dle regionů ČR, dle právní subjektivity, 

dle velikosti podniků, definuje jejich postavení a význam v české ekonomice. Na straně druhé 

je pak práce zaměřena na analýzu podnikatelského prostředí, jeho charakteristiku, vývoj 

organizační struktury podnikatelské sféry a konkurenceschopnost struktury ekonomiky. Cílem 

bakalářské práce je analyzovat dle jednotlivých regionů České republiky malé a střední 

podnikání prostřednictvím jednotlivých ekonomických činností dle různých kritérií. 

 

Klí čová slova 

Podnikatelské prostředí, malé a střední podnikání, rozvoj podnikání, odvětvová 

struktura, podnik, region, ekonomika, průmysl, nezaměstnanost, konkurenceschopnost. 

 

ABSTRACT 

 

Thesis "The business environment and the development of small and medium-sized 

enterprises in the Czech Republic" on the one hand, classifies small and medium-sized 

businesses in the Czech Republic by economic activity from regions of the CR, according to 

legal personality, according to the size of companies, defining their status and importance in 

the Czech economy . The second part of this dissertation is focused on analyzing the business 

environment , its characteristic, development of the organizational structure of the business 

and competitive structure of the economy. The aim of this work is to analyze by individual 

region the Czech Republic small and medium-sized enterprises through various economic 

activities according to various kriteria. 

 

Key words 

Business environment, small and medium-sized enterprises, business development, 

industry structure, firm, region, economy, industry, unemployment competitiveness. 
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1. ÚVOD 

 

Podnikatelské prostředí a rozvoj malého a středního podnikání v České republice je 

velmi zajímavé a rozsáhlé téma nejen z ekonomického, politického a sociálního hlediska, ale 

také proto, že se stav podnikatelského prostředí prolíná v životě každého z nás, a to i bez 

ohledu na to, jde-li o studenta, zaměstnance, podnikatele nebo důchodce. 

Malé a střední podniky mají v hospodářství velmi významnou úlohu, tvoří v ČR více 

než 30 % celkového HDP a zaměstnávají okolo 60 % všech ekonomický aktivních osob. 

Zvyšují dynamiku trhu, mají schopnost absorbovat podstatnou část pracovních sil uvolněných 

z velkých podniků a jsou stabilizujícím prvkem ekonomického systému. Pro jejich rozvoj jsou 

to rozhodující podmínky, za kterých mohou rozvíjet hospodářskou činnost. Ekonomické 

prostředí do značné míry určuje a ovlivňuje poptávku po produktech a službách a může tak 

usnadňovat či omezovat jejich přístup na trhy, které jsou důležité pro vznik a další růst. 

Bakalářská práce se v první části zaměřuje na postavení malého a středního podnikání, 

analýzu českého podnikatelského prostředí a jeho vývoj. V druhé části je věnována politice 

podpory malých a středních firem v ČR, která se zaměřuje na vytváření příznivých podmínek 

pro vznik a úspěšný růst malých a středních firem, které tak mohou významnou měrou přispět 

k urychlování dlouhodobého ekonomického růstu. Evropská komise podporuje MSP v Evropě 

prostřednictvím řady opatření a programů. Rozvoj malého a středního podnikání je primárním 

cílem podpory podnikání ze strany vlády v ČR, především pro zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti ve vztahu k velkým podnikům. Při porovnání a hodnocení různých 

statistik, analýz a průzkumů MSP, lze jen potvrdit, že malí a střední podnikatelé hrají 

významnou roli při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor 

ekonomického rozvoje a sociální stability. 

Další část bakalářské práce je věnována odvětvové struktuře ekonomiky, která patří 

mezi základní faktory ovlivňující vývoj rozdílů infrastruktury, demografie či geografie mezi 

kraji. Rozdílné podmínky pro podnikání v regionech ČR jsou dány zejména historickým 

vývojem, objektivně podle rozsahu a kvality vybudované energetické a komunikační 

infrastruktury, v kvalitě pracovní síly, rezervách v jejím počtu či ve mzdovém vývoji. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat dle jednotlivých regionů České republiky malé a 

střední podnikání prostřednictvím oborových klasifikací ekonomických činností, podle 

velikosti podniků a právní subjektivity. Dále popíše podnikatelské prostředí z hlediska míry 

otevřenosti a konkurenceschopnosti ekonomiky regionů ČR. 



 

 

8 

2. POSTAVENÍ MALÉHO A ST ŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V ČR 

 

Malé a střední podniky jsou důležitou součástí tržní ekonomiky, protože hrají 

ekonomickou, politickou a stabilizační roli. V celém světě orientují demokratické vlády svou 

pomoc k MSP a ČR věnuje zejména začínajícím podnikům v začátcích jejich vývoje velkou 

pozornost. 

 

2.1 Podnikání  

Definice podnikání je součástí zákoníku. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

definuje, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Základním cílem podnikání je dosahování zisku či maximalizace současné hodnoty 

podniku (EVA, ekonomická přidaná hodnota). Prostředkem k dosahování tohoto cíle je vývoj 

a zdokonalování výrobků, dobré jméno firmy, uspokojení potřeb a požadavků zákazníků. 

Podnikání je spojeno také s určitým podnikatelským rizikem. Podnikatel se na trhu 

nepohybuje sám, vyskytuje se tam řada dalších podnikatelů, kteří se snaží uplatnit, a proto 

znalost situace trhu, schopnost odhadu možností vlastních i konkurence, patří mezi hlavní 

úkoly každého podnikatele.                   [1] [7] 

 

2.2 Podnik 

Podnikem se pro účely zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník rozumí soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva i 

jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. 

Hlavní činnosti podniku může být činnost výrobní, obchodní, poskytování služeb 

různého druhu: dopravních, opravárenských, ubytovacích, cestovního ruchu, zdravotních a 

hygienických, poradenských, finančních a pojišťovacích. Hlavní činnost podniku v zásadní 

míře ovlivňuje všechny další činnosti v podniku, druh a rozsah výrobních činitelů, způsob 

organizace a řízení podniku. 

MSP je kategorie podniků s nízkým počtem zaměstnanců. Jednotlivé státy a instituce 

používají pro definici této kategorie různá kritéria – například Evropská unie za hranici 

považuje 250 zaměstnanců, v Spojených státech je hranice 500 zaměstnanců.      [7] 
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2.3 Podnikatel 

Podnikatel je osobnost, která podnik zakládá a provozuje jeho činnost, tzn., spojuje 

práci, kapitál a další výrobní činitele za účelem dosažení podnikatelského zisku prováděním 

výkonů pro uspokojování potřeb jiných osob. Podnikatelem podle obchodního zákoníku může 

být osoba zapsaná v obchodním rejstříku (právnická osoba), osoba podnikající na základě 

živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného oprávnění, fyzická osoba 

provozující zemědělskou výrobu zapsaná do evidence podle zvláštních předpisů. 

 

Podnikatele lze charakterizovat těmito znaky: 

• zajišťuje uspokojování potřeb jiných osob, 

• ve snaze dosáhnout podnikatelského zisku přijímá riziko, že se s činnosti podniku 

setká s neúspěchem, popř. úplně ztratí investovaný kapitál, 

• zavádí do výroby neustále nové výrobky, používá nové technologie, nové 

technické prostředky, hledá nové prostředky a cesty zásobování, prodeje, dopravy. 

 

Pokud má být podnikatel úspěšný, musí: 

• rozhodovat o tom, v jakém oboru bude podnikat 

• zjišťovat situaci na trhu a předvídat budoucí vývoj 

• zvážit, kde umístit svůj podnik 

• zajistit potřebný kapitál 

• zvolit právní formu podniku 

• mít schopnost prosadit se v konkurenčním prostředí 

• být průbojný a mít odvahu podstupovat riziko 

 

Podnikatelova osobnost je vlastně spojením odborných, lidských a charakterových 

vlastností, řídících schopností a jeho přístupu k práci s lidmi. Podnikatel může zaměstnat 

neomezený počet pracovníků, je oprávněn za účelem podnikání nabýt majetek v neomezeném 

rozsahu a může provádět zahraniční hospodářskou činnost.   Úspěšný podnikatel musí být 

vysoce zainteresovaný, hodně pracovat a mít silný cit pro správný směr.             [6] [7] 

 

 



 

 

10 

2.4 Podnikavost 

Podnikavost je životní síla. Čím je člověk podnikavější, tím silněji ovlivňuje a 

zabezpečuje svůj život, svou budoucnost, kvalitu života vlastního i svého okolí. A čím má 

národ podnikavější lidi, tím je silnější, výkonnější, bohatší, úspěšnější, tím rychleji se rozvíjí 

jeho ekonomická, sociální i politická síla. Neboť tím větší problémy a překážky dokáže 

překonávat.  Podnikavost má tedy zásadní vliv nejen na vývoj a kvalitu života člověka, ale i 

celých národů a veškerého lidstva. Na ní závisí výkonnost, síla, tempo rozvoje lidstva, tudíž i 

jeho budoucnost (citace z http://portal.vsp.cz/). 

Podnikavost je o rozhodnutí něco dokázat, začít na sobě pracovat, splnit si svůj sen 

nebo být někým. Je spojením vědomostí, dispozic, aktivity, využíváním příležitostí, ochotou 

podnikatele podstoupit riziko, je to schopnost a dovednost podnikat. Podnikavost souvisí se 

základními pojmy: podnikání, podnik, podnikatel, podnikatelské prostředí. 

 

2.5 Typologie podniku 

V realitě podnikání existuje velké množství podniků, které mají společné znaky a 

znaky specifické a jsou důležité z různých důvodů. Proto byla zavedena tzv. typologie 

podniků, tj. nauka o klasifikaci jednotlivých druhů podniků. Toto hledisko má význam např. 

pro určení kapitálového rizika (omezené či neomezené ručení), možnosti financování, daňové 

zatížení, povinnosti procházet auditem a publikovat skutečnosti. 

 

2.6 Definice a klasifikace malých a středních podniků (MSP) 

Definicí pro rozdělení malých a středních podniků je velké množství. Většinou se 

podniky klasifikují podle počtu zaměstnanců, výši ročního obratu, celkové hodnoty aktiv 

(bilanční suma roční rozvahy) nebo hodnoty majetku (v případě, že podnikatel vede daňovou 

evidenci a ne účetnictví), popř. i podle podílu kapitálu a vlastnických práv, které jsou ve 

vlastnictví jiného podniku, který nesplňuje definici MSP. Definice MSP je zvláště důležitá při 

žádání o dotace. V tomto případě je důležité Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 v podmínkách 

České republiky. Podle ní: 

 

1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud: 

• zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 
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• jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má 

čistý obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 

2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

• zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, 

• jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. 

3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

• zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, 

• jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. 

 

Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v bodu 

1., 2. a 3. vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní období, ve kterém bude 

provozována podnikatelská činnost po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, resp. pro první zdaňovací období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost 

po celé zdaňovací období. 

V ČR můžeme označit za hodnotící faktor počet zaměstnanců, avšak ne u všech 

institucí jsou daná kritéria dodržována. Zákon o státní podpoře malého a středního podnikání 

specifikuje maximální hranici 250 zaměstnanců. U Českomoravské záruční rozvojové banky, 

jsou malé podniky považovány do 50 zaměstnanců a střední do 250. Statistický úřad ČR 

vykazuje jako malé podniky ty, které mají do 20 zaměstnanců, střední do 100 pracovníků. 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozděluje firmy na dvě skupiny – malé 

organizace (do 25 zaměstnanců) a organizace (s více než 25 zaměstnanci).          [3] [18] 

 

2.7 Kritéria členění podle: 

Právní formy 

1. fyzické osoby 

• zapsané v obchodním rejstříku, 

• podnikající na základě živnostenského oprávnění, 

• provozující podnikatelskou činnost podle zvláštního předpisu. 

2. právnické osoby 

• obchodní společnosti 

• osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), 

• kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 
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• družstva, 

• státní podniky. 

Velikosti podniku 

1. doporučení komise EU: 

• mikropodniky (1-9 zaměstnanců), 

• malé podniky (10 – 49 zaměstnanců), 

• střední podniky (50 – 249 zaměstnanců), 

• velké podniky (více než 249 zaměstnanců), 

2. statistické pojetí:  

• malé podniky (do 20 zaměstnanců), 

• střední podniky (do 100 zaměstnanců), 

• velké podniky (100 a více zaměstnanců). 

3. zákon na podporu podnikání rozlišuje: 

• malé a střední podnikatele (méně než 250 zaměstnanců), 

• malé podnikatele (méně než 50 zaměstnanců), 

• drobné podnikatele (méně než 10 zaměstnanců). 

4. klasifikace ČSSZ 

• malé organizace – do 25 zaměstnanců 

• organizace – 25 a více zaměstnanci  

Rozsahu působnosti 

• obecní, regionální, republikové, mezinárodní. 

Zisku 

• ziskové, neziskové. 

Sektorů a hospodářských odvětví (sektorem se rozumí část národního hospodářství) 

• členění: veřejný, smíšený a soukromý sektor, 

• členění: primární (podniky prvovýroby), sekundární (podniky druhovýroby) a 

terciární sektor (nevýrobní podniky), 

• členění: sektor zemědělství, průmyslu, obchodu a služeb. 

 

Podrobnějším členěním je klasifikace podniků dle jejich příslušnosti k jednotlivým 

hospodářským odvětvím (klasifikace CZ-NACE). Předmětem NACE jsou všechny činnosti 

vykonávané ekonomickými subjekty a jsou určované jejich vývojem. Činnost je dána 

kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření 
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specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých 

činností na příslušném stupni třídění.           [3] 

 

2.8 CZ-NACE 

Je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie, zohledňuje 

technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s 

ohledem na hospodářskou realitu a lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi než 

byla klasifikace OKEČ, kterou klasifikace CZ-NACE (příloha 1) od 1. ledna 2008 nahradila. 

Pravidla, která se používají k definování kategorií na jakékoliv úrovni klasifikace, jsou 

ovlivněna více požadavky, např. potenciálním užitím klasifikace nebo dat. Tato pravidla se 

uplatňují v různé míře podle úrovně klasifikace: při tvorbě nižších úrovní jsou založena na 

podobnosti výrobních postupů, které jsou na vyšších úrovních méně podstatné.         [10] [17] 

 

3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

 

Podnikatelské prostředí představuje jeden ze základních faktorů ekonomického 

rozvoje. Jen s podnikatelsky přívětivým a kvalitním prostředím lze obstát v tvrdém 

konkurenčním boji a vytvářet podmínky pro růst konkurenceschopnosti ekonomiky. 

Malí a střední podnikatelé jsou vysoce citliví na kvalitu podnikatelského prostředí, je 

tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti legislativy, institucionální 

infrastruktury a v oblasti fungování trhů. Na vytváření podnikatelského prostředí se podílejí 

státní orgány, státem zřízené nebo státem podporované instituce a agentury, soudy, orgány 

veřejné samosprávy, vzdělávací zařízení, výzkumná a vývojová pracoviště, poradenské a 

zprostředkovatelské organizace, subjekty působící v oblasti peněžnictví, banky, pojišťovny, 

instituce kapitálového trhu, leasingové společnosti, a také tržní subjekty - reální a potenciální 

konkurenti, reální a potenciální kooperační partneři. 

Jelikož přesná definice podnikatelského prostředí je obtížná, obecně ho lze chápat jako 

soubor vnějších a vnitřních faktorů, působících na podnikání, podnik a podnikatele. Tyto 

faktory ovlivňují ekonomické postavení a chování konkrétních podnikatelských subjektů. 

Posuzujeme-li vývoj ve skupině malých a středních podniků v průběhu několika let, 

prakticky ve všech charakteristikách (počet, výkon, přidaná hodnota, mzdové náklady) lze 

zaznamenat pozitivní růst a stabilitu, ve srovnání s velkými firmami se malé a střední firmy 



 

 

14 

podílí méně na vývozu, nízký podíl vykazují zvláště podnikající fyzické osoby a právnické 

podnikatelské subjekty do 249 zaměstnanců.          [9] 

 

počet aktivních subjektů v ČR 

2008 právnické osoby 
0-249 zaměstn. 

fyzické osoby 
0-249 zaměstn. 

celkem 
MSP 

podíl počtu MSP na 
celkovém počtu podniků 

v ČR (%) 

průmysl 30 072 124 917 154 989 99,37 

stavebnictví 24 448 128 331 152 779 99,95 

obchod 50 578 161 970 212 548 99,92 

pohostinství 6 919 44 845 51 764 99,94 

doprava 7 156 39 502 46 658 99,76 

peněžnictví 1 014 18 447 19 461 99,83 

služby 76 419 275 213 351 632 99,92 
zemědělství 4 438 41 252 45 690 99,93 

Celkem 201 044 834 477 1 035 521 99,83 

Tab. 1: Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků, zdroj MPO. 

 

Nespornou skutečností je, že ve struktuře všech firem tvoří malé a střední podniky 

většinu. Ale je potřeba se zmínit, že tato statistika není moc vypovídající s ohledem na vysoký 

počet podnikatelů, kde podnikání není jejich hlavní činností (živnostenské listy při 

zaměstnání). V Evropě operuje 19 milionů malých a středních firem, které představují 99,8 % 

firem v EU a zaměstnávají více než 74 milionů lidí. Údaje týkající se skupiny malých a 

středních podniků za ČR jsou zřejmé z tabulek 1 – 2 a grafů 1 – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Vývoj počtu MSP v ČR v letech 1998 – 2008, zdroj ČSÚ. 
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Počet zaměstnanců (tis.) v ČR 

2008 
právnické osoby 
0-249 zaměstn. 

fyzické osoby 
0-249 zaměstn. 

celkem 
MSP 

podíl zaměstnanců v MSP 
na celkovém počtu v ČR 

(%) 

průmysl   597 68 665 49,63 
stavebnictví     184 40 224 82,66 
obchod 328 80 408 75,00 
pohostinství 61 41 102 86,44 
doprava 89 29 118 40,55 
peněžnictví 14 1 15 21,13 
služby 339 71 410 70,69 
zemědělství 100 19 119 88,15 

Celkem 1 712 349 2 061 61,52 

Tab. 2: Počet zaměstnanců v malých a středních podnicích, zdroj MPO. 

 

Celkový počet zaměstnanců MSP se v roce 2008 zvýšil oproti roku 2007 o 28 tis. 

(o 1,38 %) na celkových 2 061 tis. zaměstnanců (tab. 3). K absolutnímu poklesu 

počtu zaměstnanců došlo v roce 2008 v zemědělství. K absolutnímu nárůstu zaměstnanosti 

došlo zejména v obchodu a službách. Podíl zaměstnanců MSP na celkovém počtu 

zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2008 klesl oproti roku 2007 pouze o 0,1 

procentního bodu (graf 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Vývoj počtu zaměstnanců v ČR v letech 1998 – 2008, zdroj ČSÚ. 
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3.1 České podnikatelské prostředí a jeho vývoj 

Před dvaašedesáti lety, v roce 1948, když se moci chopili komunisté, naši republiku 

zasáhlo znárodňování. Rok 1948 násilně připravil mnohé československé občany o jejich 

majetek. Po 41 letech, ale komunistický režim padl a stát ze zákona č. 403/1990 Sb., o 

zmírnění následků některých majetkových křivd, začal majetek původním majitelům vracet. 

První nesmělé pokusy o podnikání v tehdejší ČR, kdy příslušný národní výbor v místě 

bydliště mohl vydávat povolení k podnikání, odstartovaly těsně před rokem 1989. Šlo o 

drobné provozovny služeb a některá řemesla. Skutečným milníkem pro svobodnou 

podnikatelskou činnost byla listopadová revoluce v roce 1989 a pak následující rok 1990. 

Zájem o podnikání byl veliký a navíc omezení byla minimální. Nové podnikatelské subjekty 

vznikaly v panelákových bytech, garážích, sklepních prostorech a díky restitučním řízením se 

obnovovaly staré rodinné podniky. 

Prvním podstatným legislativním zásahem do podnikání byl zákon s účinností od 1. 5. 

1990 (zák. č. 105/1990 Sb. - O soukromém podnikání občanů), pak živnostenský zákon č. 455 

/ 1991 Sb., o živnostenském podnikání, který byl od té doby mnohokrát novelizován. V roce 

1991 byl zahájen proces „malé privatizace“, zaměřen hlavně na obchody, restaurace, drobné 

dílny. Současně s malou byla spuštěna „privatizace velká“ středních a větších podniků všech 

odvětví, s výjimkou majetku, který byl z privatizace vyřazen (majetek státní správy, přírodní 

zdroje, vybraná zdravotnická a sociální zařízení, pošta). Velká privatizace probíhala ve 2. 

privatizačních vlnách a skončila v roce 1994. Dalším krokem ve vývoji podnikatelského 

prostředí byla v roce 1993 platnost nové daňové soustavy. Zavedla např. spotřební daně, daň 

silniční, daň z příjmů fyzických a právnických osob. Měnová krize v roce 1997 způsobila, že 

velká část podnikatelů nedosáhla na úvěry u bank. Toho využili i zneužili zahraniční 

podnikatelé, kteří se za relativně malé peníze snažili ovládnout i některá odvětví. 

Od druhé poloviny 90. let se ČR připravovala na vstup do EU. Předstupněm vstupu na 

jednotný vnitřní trh bylo v roce 1993 podepsání asociační dohody mezi ČR a Evropskými 

společenstvími. V lednu 1996 ČR podala oficiální přihlášku. Před samotným přijetím do EU v 

květnu 2004 ČR prošla tzv. „přípravným obdobím“, kdy bylo rozsáhlé přizpůsobení českého 

právního řádu evropskému právu (úpravy stávajících předpisů i zavádění předpisů nových).

              [16] 
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3.2 Typologie podnikatelského prostředí 

Podnikatelské prostředí působí na podnikání, podnikatele a podniky jako souhrn 

podstatných externích (makro a mezzoprostředí) a interních (mikroprostředí) vlivů 

vyvíjejících se v čase a prostoru. Je integrální součástí životního prostředí stejně tak, jak 

podnikání je nedílnou součástí života. 

Vymezení, které podnikatelské prostředí uplatňuje (tab. 3), se provádí přes faktory a 

podle toho, zda se faktory nacházejí vně nebo zevnitř podnikatelskému subjektu, rozlišujeme: 

• podnikatelské prostředí vnější, zahrnuje makro a mezzopodnikatelské prostředí, 

• podnikatelské prostředí vnitřní, zahrnuje mikropodnikatelské prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tab. 3: Podnikatelské prostředí. Zdroj: Kol. autorů: Podniková ekonomika, Ostrava, Akademie J. A. 
Komenského, 1998, ISBN nepřiděleno. 
 

Makroprost ředí 

• Zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami nemůže nebo jen 

velmi obtížně může ovlivnit. Do makroprostředí jsou zařazeny vlivy demografické 

(pohlaví, věk, rodinný stav aj.), politické, legislativní, ekonomické, sociokulturní, 

geografické (vlivy do značné míry předurčující logistiku podniku), technologické, 

ekologické aj. To znamená, že některé z vlivů jsou hmotné (např. technologické) a 

další jsou nehmotné. 
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Základní faktory: 

- růst nebo pokles výkonu ekonomiky, např. vyjádřený v podobě HDP, 

- růst nebo pokles inflace, tedy i vliv na cenu zboží, služeb, peněz, 

- růst nebo pokles zaměstnanosti a s tím související sociální aspekty, 

- upevňování nebo narušení politické stability a dalších mimoekonomických parametrů 

země, skupiny zemí. 

 

Mezzoprostředí 

• Je významně spojeno se životem MSP, představuje pro ně každodenní reálný kontakt s 

prostředím, v němž se nacházejí. Je také spojeno s působením konkrétně věcných 

regionálních, mikroregionálních a lokálních faktorů. 

Základní faktory: 

- přírodně ekologické prvky, projevují se při interakci podniku (vodní plochy, lesy, …), 

- technická a dopravní infrastruktura, hodnotí se stav technické a dopravní vybavenosti 

prostoru, 

- všeobecná a ekonomická kultura – vzdělanost, kulturnost, pracovitost obyvatelstva, 

- ekonomická a podnikatelská infrastruktura – rozvinutost služeb pošty, bank, 

poradenských firem, hotelů. 

 

Mikroprost ředí 

• Zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami může významně 

ovlivnit. Do mikroprostředí lze zařadit zákazníky, konkurenci, veřejnost, partnery 

(dodavatele, odběratele, finanční instituce, pojišťovny, dopravce, aj.). 

Mikropodnikatelské prostředí vypovídá o vyzrálosti osobnosti podniku. Velké firmy 

této problematice věnují značnou a stálou pozornost, MSP občas. 

Základní faktory: 

- umění podnikatele vlastnit, optimalizovat a harmonizovat vlastnické podnikatelské 

portfolio, 

- schopnost a umění vést lidi (rozvíjet vztahy mezi vlastníky a managementem), 

- schopnost uspokojit potřeby, 

- schopnost komunikovat s podnikatelským makro a mezzoprostředím včetně 

mimoekonomických aktivit, 

- schopnost formulovat podnikatelskou filozofii, zajistit identitu a integritu firmy. 
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Je zřejmé, že podnikatelské prostředí nelze členit pouze na dílčí ekonomické, finanční, 

právní, ekologické či marketingové prostředí. Jde o složitý subsystém podnikatelství výrazně 

závislý na kulturních, historických, regionálních kontextech souvisejících s jeho vymezením.

              [16] 

 

3.3 Hlavní rysy podnikatelského prostředí ČR 

Podnikatelské prostředí České republiky, ve kterém působí malí a střední podnikatelé 

po vstupu České republiky do Evropské unie, se vyznačuje těmito hlavními rysy: 

a) relativně vysokou mírou otevřenosti ekonomiky, která se prohloubila vstupem do EU, 

b) klesající mírou daně z příjmu, při zachování relativně vysokého zdanění práce a 

celkové složitosti daňového systému a jeho relativně vysoké administrativní 

náročnosti, zejména pro drobné podnikatele, 

c) omezeným kapitálovým trhem a chybějícím kapitálovým trhem pro společnosti mimo 

hlavní trh, 

d) chybějícími nástroji pro financování vysoce inovativních projektů menších 

podnikatelů s kratší historií, 

e) zlepšujícími se možnostmi vymahatelnosti práva a rostoucím rozsahem informací o 

úvěrové historii dlužníků, ale zatím s přetrvávající poměrně dlouhou dobou potřebnou 

k vymáhání pohledávek, 

f) již poměrně vyspělým a propracovaným systémem institucí a nástrojů pro poskytování 

přímých a nepřímých podpor pro malé a střední podnikatele s vysokým podílem 

veřejných prostředků využívaných pro nepřímé formy podpory, převažujícím podílem 

dotací jako nástroje přímé podpory a poměrně administrativně náročnými procedurami 

pro získání a vyplácení většiny typů podpor, 

g) vytvořením a rozvojem nezbytných struktur pro čerpání prostředků z evropských 

fondů a rostoucí zkušeností v této oblasti, 

h) nedostatečnou infrastrukturou k usnadnění přenosů výsledků výzkumu vývoje do 

komerčního využití.              [9] 

 

3.4 Institucionální rámec podnikatelského prostředí (viz tab. 4) 

Institucionální rámec je pro vymezení podnikatelského prostředí ČR důležitý, ale také 

velmi rozsáhlý, proto následující výčet nebude vyčerpávající. 
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1. normy, legislativní prostředí (Ústava České republiky, Listina základních práv a 

svobod, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, aj.) 

2. ústřední orgány státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

3. banky specializované na podporu podnikání (např. Českomoravská záruční a 

rozvojová banka, Česká exportní banka) 

4. účelové a podnikatelské instituce (Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, 

CzechInvest, CzechTrade, aj.) 

5. zaměstnavatelské svazy (např. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) 

 

registrované subjekty z toho institucionální sektory 

ČR, kraje 
celkem % 

veřejné 
podniky a 
korporace 

soukromé 
podniky a 
korporace 

vládní domácnosti 

neziskové 
instituce 
sloužící 

domácnosti 

Česká republika 2 552 149 100 2 171 440 286 18 028 1 979 895 111 490 

Hl. m. Praha 471 183 18,5 345 155 558 1 040 297 176 16 840 

Středočeský 293 024 11,5 191 41 905 2 657 235 256 13 009 

Jihočeský 151 989 6,0 153 18 072 1 330 124 114 8 316 

Plzeňský 136 698 5,4 125 22 488 1 139 106 446 6 496 

Karlovarský 80 802 3,2 89 15 098 482 62 238 2 894 

Ústecký 175 521 6,9 160 27 225 1 218 139 044 7 871 

Liberecký 114 491 4,5 109 15 249 738 93 756 4 635 

Královéhradecký 130 544 5,1 160 15 394 1 186 107 598 6 206 

Pardubický 109 524 4,3 133 12 518 1 204 89 992 5 675 

Vysočina 101 703 4,0 92 10 217 1 368 83 869 6 156 

Jihomoravský 276 783 10,8 201 48 423 2 076 214 313 11 753 

Olomoucký 135 028 5,3 107 13 328 1 176 113 915 6 498 

Zlínský 134 373 5,3 121 15 298 1 020 112 384 5 546 

Moravskoslezský 240 486 9,4 185 29 513 1 394 199 794 9 595 
Tab. 4: Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů a krajů k 1. 1. 2009, zdroj ČSÚ. 

 

3.5 Silné a slabé stránky malého a středního podnikání (viz tab. 5) 

Malé a střední podnikání je ve svém rozvoji ovlivňováno jak podnikatelským 

prostředím, včetně jeho infrastruktury, tak reálně existujícím stavem jednotlivých firem. 

 



 

 

21 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
• Vytvořený systém nástrojů podpory MSP, 

existence specializovaných institucí na podporu 
podnikání - CzechInvest, ČMZRB, CzechTrade, 
ČEB, EGAP, Informační místa pro podnikatele. 

 Geografická výhodnost území státu – dostupnost 
významných trhů, tranzitní potenciál. 

• Dobrá telekomunikační infrastruktura. 
• Tradice odborného školství. 

 Relativně vysoká kvalifikace a profesní 
adaptabilita pracovní síly. 

• Tradice průmyslové a řemeslné výroby. 

• Nedostatečná přirozená motivace k podnikání 
způsobená narušením podnikatelských tradic. 

• Složitý daňový systém a vysoké daňové zatížení 
zejména odvody na zdrav. a sociál. pojištění. 

• Administrativně náročný způsob zakládání 
podniků. 

• Nedostatečně rozvinutý systém specializovaných 
služeb pro podniky. Administrativní náročnost při 
získávání přímých podpor. Nedostatečné propojení 
výzkumu a vývoje s podnikatelskou sférou.  

• Sociální systém s nedostatečným tlakem na část 
obyvatelstva k zapojení se do pracovního procesu. 
Nedostatečná propojenost odborných a jazykových 
znalostí a praxe u zaměstnanců. 

• Struktura nabídky pracovní síly z hlediska její 
kvalifikace a lokalizace. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
• Zlepšení ochrany vlastnictví (patenty a vzory). 
• Zjednodušení komunikace podnikatelů se státní 

správou s využitím technologií informačních a 
komunikačních. 

• Zjednodušování daňového systému. 
• Rozvoj systému celoživotního vzdělávání. 
• Zvýšení nabídky financování inovačně 

zaměřených projektů malých firem s velmi 
krátkou historií. 

• Vytváření nových způsobů efektivní 
implementace nástrojů přímé podpory 
podnikatelům. 

• Odstraňování dočasných administrativních bariér 
při pronikání tuzemských firem na trhy EU. 

• Nedostatečná podpora investičních aktivit MSP 
v porovnání s investičními pobídkami určenými 
pro realizaci velkých rozvojových projektů. 

• Konkurence velkých firem a řetězových sítí. 
• Odchod kvalifikovaných pracovníků do zahraničí. 
• Pokračování v technickém a technologickém 

zaostávání podniků. 
• Nedostatečná vymahatelnost práva. 

Tab. 5: Swot analýza MSP, zdroj www.businessinfo.cz. 

 

MSP disponují na domácím trhu i na zahraničních trzích řadou výhod oproti velkým 

podnikům. Na druhou stranu, z některých hledisek je jejich postavení nevýhodné. Mezi hlavní 

výhody patří, např. pružné reagování na změny trhu, vytváření nových pracovních příležitostí, 

rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí. K některým nevýhodám malých a středních 

podniků patří, menší finanční síla a horší dostupnost úvěrových zdrojů, která znemožňuje 

vznik nových podniků a rozvoj již existujících subjektů nebo vyšší intenzita práce a méně 

příznivé pracovní podmínky, neboť na rozdíl od velkých podniků mají omezené kapitálové 

zázemí a musí obstát v tvrdém konkurenčním prostředí.       [17] 

 

4. PODPORA MSP V ČR 

 

V souvislosti s naším členstvím v Evropské unii je České republice umožněna účast na 

ekonomickém a sociálním životě společenství a při realizaci společných evropských politik. 
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Jednou ze základních politik EU je posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která 

usiluje o vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňování rozdílů v úrovni rozvoje těchto 

regionů. Tato politika je realizována prostřednictvím Strukturálních fondů, prostředků 

Evropské investiční banky a dalších finančních nástrojů. 

 

4.1 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání v letech 2007 – 2013 

Malí a střední podnikatelé hrají významnou úlohu při vytváření nových pracovních 

příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. 

Evropská unie považuje tento sektor za hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální 

integrace. ČR je zemí, ve které má další charakter vývoje sektoru MSP, vzhledem k jeho 

významu v ekonomice, podstatný dopad na celkový ekonomický a tím i sociální vývoj země a 

jednotlivých jejich regionů.  

Primárním cílem podpory MSP v ČR, stejně jako v EU, je především zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti ve vztahu k velkým podnikům. Podpora může být přímá a nepřímá. 

 

Přímá podpora  

Finanční prostředky lze čerpat např. z následujících programů: 

• program podpory s využitím prostředků strukturálních fondů EU (OPPI, IOP, OPVK), 

• program podpory z prostředků státního rozpočtu (národní programy MSP – MPO, 

MSP – MMR),  

• podpory z ostatních zdrojů 

o program podpory Českomoravské záruční a rozvojové banky (programy OPPI 

– START, PROGRES, ZÁRUKA, národní programy, regionální programy), 

o program podpory České exportní banky (programy podpory MSP – vývozce, 

subdodavatel, záruky za subdodavatele), 

o program podpory komerčních bank (Program Ponte II). 

 

Nepřímá podpora 

Zlepšování podnikatelského prostředí formou zjednodušování administrativních 

postupů při zahájení a v průběhu podnikání. Nebo také vytváření průmyslových zón a 

podpora rozvoje informačních služeb pro podnikatele. Systém nepřímých podpor má záměry: 

• zjednodušení administrativy spojené s účetnictvím a daňovou agendou 

• pokračování v postupném snižování daní z příjmu právnických osob, 
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• postupné sbližování snížené a základní sazby daně z přidané hodnoty, 

• rozvoj kvalifikací na trhu práce (celoživotní vzdělávání), 

• rozvoj kvalitních expertních poradenských služeb pro podnikatele, 

• zapojení sektoru MSP do systému partnerství veřejného a soukromého sektoru.     [9] 

 

4.2 Zdroje financování z EU v období 2007-2013 

Na základě cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro období 

2007–2013 a Národního strategického referenčního rámce připravuje ČR pro využívání fondů 

Evropské unie v letech 2007–2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované 3 

Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Z nichž jsou např.: 

 

Cíl Konvergence 

Regionální operační programy 

• pro Moravskoslezsko, Střední Moravu, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, 

Jihovýchod, Severovýchod, 

• rozvoj regionální dopravní infrastruktury, služeb a infrastruktury cestovního ruchu, 

rozvoj a revitalizace regionálních center, měst a venkova, podpora podnikání. 

OP Podnikání a inovace 

• podpora začínajících podnikatelů, inovací v podnikání a nových technologií, využití 

nových finančních nástrojů, úspory energie a podpora obnovitelných zdrojů energie, 

rozvoj poradenských a marketingových služeb pro podnikání. 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

• zvyšování kvality počátečního vzdělávání, vyššího odborného a vysokoškolského 

vzdělávání, rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání. 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

• podpora výzkumných center, podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve 

výzkumu a vývoji, posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání. 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

• zvyšování kvalifikace stávající pracovní síly, podpora vyloučených z trhu práce, 

mezinárodní spolupráce, rozvoj veřejné správy a veřejných služeb. 
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Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

OP Praha - Adaptabilita 

• rozvoj znalostní ekonomiky, začleňování znevýhodněných osob do trhu práce. 

OP Praha - Konkurenceschopnost 

• podpora ekologicky příznivé veřejné dopravy, dostupnost ICT služeb, revitalizace 

problematických oblastí, podpora partnerství mezi výzkumem a praxí. 

 

Cíl Evropská územní spolupráce 

INTERACT II 

ESPON II 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce             [9] 

 

4.3 Státní dotace a programy podpory 

Nabídka podpůrných programů financovaných ze státního rozpočtu České republiky a z 

dalších zdrojů – malé a střední podniky, regionální rozvoj, cestovní ruch, podpora bydlení, je 

v oblasti: 

• Zemědělství 

• Zelená úsporám 

• Výzkum a vývoj 

• Podpora bydlení 

 

4.4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, založena v roce 1992, je specializovanou 

rozvojovou bankou s většinovou účastí státu, která na základě programů schválených vládou 

poskytuje různé typy podpor, zvýhodněné úvěry a bankovní záruky. Ve svých úvěrových 

aktivitách spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU realizuje programy určené 

podnikatelům – fyzickým i právnickým osobám. Fyzická osoba musí být občanem ČR, 

právnická osoba musí mít sídlo na území ČR. Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti 

nedoplatky vůči státu a mzdové nedoplatky vůči zaměstnancům. Bezdlužnost dokládá žadatel 

čestným prohlášením v žádosti o úvěr. 
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Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády ČR a regionů rozvoji 

infrastruktury a sektorů ekonomiky vyžadujících podporu. Svoje služby nabízí ČMZRB 

klientům, jejichž sídlo a realizace podnikatelského záměru se nacházejí na území ČR. V 

oblasti podpory malého a středního podnikání zprostředkovává bankovní záruky a 

zvýhodněné úvěry. Dále poskytuje např. služby investičního bankovnictví, zřizuje a vede 

termínované vklady a podporuje opravy bytových domů. Bližší informace o produktech, 

službách a podporách získáte na webových stránkách www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-

stredniho-podnikani. 

 

Banka poskytuje: 

• podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s 

využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů, 

• podpory vlastníkům panelových bytových domů při jejich rekonstrukci, 

• zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty. 

 

Působí i jako finanční manažer prostředků poskytnutých České republice na 

financování rozvoje infrastruktury. 

 

ČMZRB předpokládá, že bude v roce 2010 poskytovat podporu pro malé a střední 

podnikatele v rámci 4 programů podpory: 

• ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry) 

• ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry) 

• PROGRES - podřízené úvěry 

• START - záruky s finančním příspěvkem.        [15] 

 

4.4.1 Program START 

Je určen pro drobné podnikatele (s max. 9 zaměstnanci) s kratší podnikatelskou 

historií (do 3 let), kteří chtějí realizovat investičně zaměřený projekt. K získání úvěru do výše 

3 mil. Kč mohou podnikatelé využít záruku, kterou jim zprostředkuje ČMZRB do výše 80 % 

poskytovanou zjednodušeným postupem od některé z 11 bank, se kterými tato banka na 

základě uzavřené smlouvy spolupracuje. Záruka může být poskytnuta až na 15 let. Po 

ukončení realizace projektu může podnikatel získat finanční příspěvek ve výši 10 % 

vyčerpaného úvěru, ke kterému byla poskytnuta záruka. 
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Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů začínajících 

podnikatelů, včetně těch, které navazují na úspěšně realizované projekty podpořené v rámci 

operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

 

Prioritní osa/číslo výzvy 1/II 

Datum vyhlášení výzvy 5. 1. 2010 

Příjem žádostí 5. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Plánovaná alokace pro tuto výzvu 150 mil. CZK 

Tab. 6: Výzva k předkládání projektů programu START, zdroj ČMZRB. 

 

4.4.2 Program PROGRES 

Umožňuje získat podřízený úvěr, je zaměřen na podporu investičně zaměřených 

rozvojových projektů zejména v průmyslu a stavebnictví. Maximální výše úvěru je omezena 

na 20 mil. Kč, pevná úroková sazba zůstala na výši 3 %. Doba splatnosti úvěru byla 

prodloužena až na 9 let s možností odkladu splátek jistiny úvěru až o 3 roky. Úvěr může být 

poskytnut až do 75 % částky investice. Zbývající prostředky si musí zajistit podnikatel 

formou dalšího bankovního úvěru, leasingu či vlastních prostředků. V závislosti na rizikovosti 

financování je k úvěru vyžadováno zajištění. 

Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících 

kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů 

MSP, pro které je bariérou omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. 

 

Prioritní osa/číslo výzvy 2/III 

Datum vyhlášení výzvy 5. 1. 2010 

Příjem žádostí 5. 1. 2010 - 31. 12. 2010 

Plánovaná alokace pro tuto výzvu 600 mil. CZK  

Tab. 7: Výzva k předkládání projektů programu PROGRES, zdroj ČMZRB. 

 

4.4.3 Program ZÁRUKA 

Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním 

podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů, s 

důrazem na podporu projektů v dalších programech Operačního programu Podnikání a 

inovace, a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. 
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Úvěr musí být poskytnut některou z 11 bank, se kterými má ČMZRB uzavřenu 

smlouvu o spolupráci. Pro rok 2010 se bude jednat o program, kde se předpokládá největší 

počet poskytnutých záruk, takže z důvodu vysokého počtu žádostí může být pozastaven 

příjem žádostí. 

 

Prioritní osa/číslo výzvy 2/III 

Datum vyhlášení výzvy 5. 1. 2010 

Příjem žádostí 5. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Plánovaná alokace pro tuto výzvu 1,1 mld. CZK 

Tab. 8: Výzva k předkládání projektů programu ZÁRUKA, zdroj ČMZRB. 

 

Program ZÁRUKA – záruky za investiční úvěry 

Umožňuje získat pro převážně investičně zaměřené projekty a úvěry dva typy záruky 

na dobu až 15 let. Jedná se o: 

• záruky poskytované zjednodušeným postupem (M-záruka) k úvěrům do 5 mil. Kč, a to 

až do výše 70 % jistiny úvěru, 

• záruky poskytované standardním postupem, obvykle k projektům nad 5 mil. Kč, až do 

výše 80 % jistiny úvěru. 

 

Program ZÁRUKA – záruky za provozní úvěry 

Záruky lze získat pro odvětví průmyslu, stavebnictví a pro obory, včetně obchodu, 

ubytování, stravování, pohostinství a služeb. Záruky jsou poskytovány na dobu až 15 let, a to: 

• záruky poskytované zjednodušeným postupem (M-záruka) k úvěrům do 20 mil. Kč, a 

to až do výše 70 % jistiny úvěru, 

• záruky poskytované standardním postupem, obvykle k projektům nad 5 mil. Kč, až do 

výše 80 % jistiny úvěru.          [15] 

 

5. ROZVOJ PODNIKÁNÍ V KRAJI 

 

Dosavadní ekonomika založená na produkci je pomalu a jistě nahrazována 

ekonomikou novou, založenou na informacích, znalostech a dovednostech lidí. Tzn., že 

efektivnost a konkurenceschopnost v tržní ekonomice sice nadále ovlivňují takové faktory 

jako úroveň technologií, podnikové kultury, stupeň využívání nejnovějších informací a 
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poznatků, ale rozhodujícím faktorem bude určitě intelektuální kapitál – lidé, jejich efektivní 

využívání jako zdroje kvality, znalostního potenciálu, neustálé aktivizace a kultivace těchto 

znalostí. 

Rozdílné podmínky pro podnikání v regionech ČR jsou zčásti dány objektivně podle 

rozsahu a kvality vybudované infrastruktury (energetické, komunikační), v kvalitě pracovní 

síly a rezervách v jejím počtu, ve mzdovém vývoji. V období od roku 1999 rozvoj nejrychleji 

probíhal ve Středních Čechách a Moravskoslezsku, ztrácela Jižní Morava, na stejné úrovni 

zůstalo Karlovarsko s výraznými rozdíly mezi Karlovými Vary a venkovem. 

V České republice, i přes silnou ekonomickou aktivitu ve všech regionech se 

regionální rozdílnost prohloubila díky hlavního města Prahy - zatímco v roce 2002 činil HDP 

(klíčový ukazatel vývoje ekonomiky) na hlavu za všechny regiony ČR 70,4 % průměrné 

úrovně EU 27 a v roce 2008 pak 80 %, Praha dosahovala 172,5 % (tab. 9). 

Výrazné zpomalení ekonomické aktivity ve druhé polovině roku 2008 se promítlo do 

všech krajů s výjimkou Severozápadu a Střední Moravy, kde relativní pozice v roce 2008 ve 

srovnání s rokem 2007 dokonce stoupla. Regiony s nejnižším relativním HDP tak počátek 

krize fakticky nepostihl.           [2] [6] [12] 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Česká republika 70,4 73,5 74,9 75,8 77,7 80,3 80,0 

Praha 147,4 154,3 154,3 158,3 163,3 172,6  172,5 

Střední Čechy 67,1 69,3 71,2 69,8 73,4 75,4  73,6 

Jihozápad 63,9 67,0 69,4 69,8 71,4 71,2  70,6 

Severozápad 56,2 60,1 60,7 60,4 61,2 60,2  62,5 

Severovýchod 61,5 62,9 63,7 64,3 64,9 66,0  64,5 

Jihovýchod 63,6 66,7 67,0 67,5 69,4 71,9  71,7 

Střední Morava 56,1 58,2 59,2 59,2 60,3 62,4  62,8 

Moravskoslezsko 54,2 57,0 61,4 64,2 64,7 67,6  67,4 

Tab. 9: HDP na obyvatele podle regionů v ČR v PPS (v %, průměr EU 27=100, regiony NUTS II), zdroj ČSÚ. 

 

5.1 Charakteristika regionů 

Demografie 

Česká republika patří svou rozlohou 78 866 km2 (tab. 10) ke středně velkým 

evropským státům. Je rozdělena na 14 krajů, z nichž jeden patří hlavnímu městu Praha, která 

je největším městem ČR s plochou 496 km2, což je jen 0,6 % území republiky, ale počtem 
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obyvatel 1 233 211 představuje 11,8 % obyvatel státu. Hlavní město obklopuje kraj 

Středočeský, jež svou velikostí 11 015 km2 (14 % z celkové rozlohy) patří k největšímu kraji 

ČR. Dalším největším krajem je Jihočeský s 10 057 km2 (12,8 %) a třetí místo s rozlohou 

7 561 km2 (9,6 %) náleží Plzeňskému kraji. Nejmenší území republiky patří hlavnímu městu, 

pak následuje Liberecký kraj (3 163 km2; 4,0 %) a Karlovarský, který s rozlohou 3 314 km2 

zabírá 4,2 % území ČR. 

Počtem obyvatel 1 250 255 (11,9 %) dominuje Moravskoslezský kraj a hl. město 

Praha (11,8 %) s krajem Středočeským (1 230 691; 11,8 %).  Největší hustota zalidnění z celé 

České republiky patří s velkým odstupem hl. městu (2 486), na druhé místo se řadí 

Moravskoslezský kraj s 230. obyvateli na 1 km2 a mezi kraje s nejmenší hustotou zalidnění 

patří Jihočeský (63), Plzeňský (75) a kraj Vysočina (76). 

 

rozloha obyvatelstvo v tom 
ČR, kraje 

km2 % počet % muži ženy 

Průměr
-ný věk 

hustota 
obyvatelstva 

na 1 km2 

Česká republika 78 866  100,0 10 467 542 100,0 5 136 377 5 331 165 40,5 133 
Hl. město Praha  496  0,6 1 233 211  11,8 599 038  634 173  41,6  2 486  

Středočeský  11 015  14,0 1 230 691  11,8 608 114  622 577  40,0  112  

Jihočeský  10 057  12,8 636 328  6,1 313 867  322 461  40,5  63  

Plzeňský  7 561  9,6 569 627  5,4 281 627  288 000  40,8  75  

Karlovarský  3 314  4,2 308 403  2,9 151 498  156 905  39,8  93  

Ústecký  5 335  6,8 835 891  8,0 412 462  423 429  39,6  157  

Liberecký  3 163  4,0 437 325  4,2 214 020  223 305  40,0  138  

Královéhradecký  4 759  6,0 554 520  5,3 271 803  282 717  40,9  117  

Pardubický  4 519  5,7 515 185  4,9 253 973  261 212  40,4  114  

Vysočina  6 795  8,6 515 411  4,9 255 773  259 638  40,3  76  

Jihomoravský  7 195  9,1 1 147 146  11,0 559 211  587 935  40,8  159  

Olomoucký  5 267  6,7 642 137  6,1 313 721  328 416  40,5  122  

Zlínský  3 964  5,0 591 412  5,6 288 609  302 803  40,7  149  

Moravskoslezský  5 426  6,9 1 250 255  11,9 612 661  637 594  40,2  230  
Tab. 10: Rozloha území ČR, počet obyvatel, hustota obyvatelstva na 1 km2 k 1. 1. 2009. Zdroj Český úřad 
zeměměřický a katastrální, ČSÚ. 
 

Infrastruktura 

Doprava představuje složitý socioekonomický systém, který ovlivňuje celou 

ekonomiku. Nejen, že vytváří přidanou hodnotu a pracovní místa jako ekonomické odvětví, 

ale zprostředkovává také kontakt ekonomických subjektů v prostoru. To dává tomuto odvětví 

značný územní rozměr a vede k tomu, že doprava, tedy dopravní náklady produkce, je 

významný faktor regionálního rozvoje. 



 

 

30 

Na území ČR bylo k 1. 7. 2009 v provozu 690 km dálnic a 54 974 km silnic (tab. 11). 

Z toho je 5 844 km silnic I. třídy (z toho 369 km rychlostní silnice), 14.574 km silnic II. třídy 

a 34 187 km silnic III. třídy. Dálnice a silnice I. třídy jsou ve vlastnictví státu, silnice II. a III. 

třídy jsou ve vlastnictví krajů. 

Z hlediska krajů připadá nejdelší provozní délka železniční tratě Středočeskému kraji 

(1 279 km, tj. 13,3 % z celkového počtu), na další místo se řadí Ústecký kraj s 1 020 km (10,2 

%) a Jihočeský kraj 981 km (10,2 %). Nejkratší provozní délka železniční tratě připadá Hl. m. 

Praha (246, tj. 2,6 % z celkového počtu) a kraji Zlínskému 359 km (3,7 %). Z hlediska délky 

silnic a dálnic dominuje opět Středočeský kraj s 9 612 km (17,3 % s celkového počtu), dále 

Jihočeský kraj s 6 129 km (11 %) a kraj Plzeňský 5 129 km (9,2 %). Nejkratší délka silnic a 

dálnic připadá kraji Karlovarskému s 2 052 km (3,7 %) a Zlínskému s 2 122 km (3,8 %). 

 

provozní délka 
železničních 

tratí 

délka silnic a 
dálnic v tom 

ČR, kraje 

km % km % dálnice 
silnice  
I. třídy 

z toho 
rychlostní 

silnice 

silnice 
II. t řídy 

silnice 
III. t řídy 

Česká republika 9 478  100 55 664 100 690  5844  369  14 574  34 187  

Hl. m. Praha 246  2,6 74 0,1 11  11  22  30  -  

Středočeský 1 279  13,3 9 612 17,3 194  655  140  2 368  6 255  

Jihočeský 981  10,2 6 129 11,0 15  661  -  1 637  3 816  

Plzeňský 708  7,4 5 129 9,2 109  421  -  1 502  3 097  

Karlovarský 493  5,1 2 052 3,7 -  212  15  471  1 354  

Ústecký 1 020  10,6 4 202 7,5 53  477  13  907  2 752  

Liberecký 553  5,8 2 427 4,4 -  310  22  487  1 608  

Královéhradecký 714  7,4 3 768 6,8 17  437  -  893  2 421  

Pardubický 541  5,6 3 599 6,5 7  456  3  912  2 221  

Vysočina 622  6,5 5 090 9,1 93  425  -  1 630  2 942  

Jihomoravský 799  8,3 4 494 8,1 134  418  28  1 474  2 440  

Olomoucký 600  6,3 3 571 6,4 22  350  91  923  2 185  

Zlínský 359  3,7 2 122 3,8 7  339  3  574  1 199  

Moravskoslezský 673  7,0 3 395 6,1 28  672  32  766  1 897  
Tab. 11: Délka železnic, silnic a dálnic podle krajů k 1. 7. 2009. Zdroj www.silnice-zeleznice.cz. 

 

5.2 Organizační struktura podnikatelské sféry 

Hospodářská situace jednotlivých regionů je určena jejich geografickou polohou a 

historickým vývojem, ale významnou úlohu hraje také rozvoj podnikání v průmyslu, v 

zemědělství a MSP. 
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Ve statistickém Registru ekonomických subjektu, kde jsou evidována všechna vydaná 

Identifikační čísla organizací, bylo v České republice k 1. 1. 2009 podchyceno 2 552 149 

registrovaných subjektů (tab. 12). 

 

    v tom    

ČR, kraje registrované bez 1 - 9 10 - 49 50 - 249 250 a více nezjištěno 

  
jednotky zaměst. mikropodnik  

malý 
podnik 

střední 
podnik 

velký 
podnik 

 

Česká republika 2 552 149 793 951 223 995 49 467 12 426 2 210 1 470 100 

ČR v % 100,0 31,1 8,8 1,9 0,5 0,1 57,6 

Praha 471 183 133 034 46 757 9 557 2 442 573 278 820 

Středočeský kraj 293 024 100 858 23 357 5 002 1 174 192 162 441 

Jihočeský kraj 151 989 50 136 12 733 2 770 696 121 85 533 

Plzeňský kraj 136 698 43 347 10 723 2 490 664 127 79 347 

Karlovarský kraj 80 802 23 215 5 825 1 311 336 49 50 066 

Ústecký kraj 175 521 48 999 14 662 3 122 804 143 107 791 

Liberecký kraj 114 491 34 103 8 613 1 861 469 73 69 372 

Královéhradecký kraj 130 544 45 769 11 136 2 473 623 83 70 460 

Pardubický kraj 109 524 36 064 9 336 2 251 610 89 61 174 

Vysočina 101 703 35 949 8 754 2 060 641 84 54 215 

Jihomoravský kraj 276 783 87 719 26 171 6 127 1 373 249 155 144 

Olomoucký kraj 135 028 41 018 11 738 2 752 696 93 78 731 

Zlínský kraj 134 373 43 512 11 927 2 867 731 103 75 233 

Moravskoslezský kraj 240 486 70 228 22 263 4 824 1 167 231 141 773 
Tab. 12: Ekonomické subjekty podle velikosti podniků v krajích k 1. 1. 2009, zdroj ČSÚ. 

 

V České republice z hlediska kategorie velikosti podniku přes 57 % subjektů tento údaj 

nespecifikovalo. Dalších 31, 1 % subjektů neuvádělo žádného zaměstnance. Do kategorie 

mikropodniku se zařadilo 8, 8 % subjektů, malých podniků je zaregistrováno 49 467 (1,9 % z 

celkového počtu), středních podniků 12 426  (0, 5 %) a velkých podniků 2 210 (0,1 %). 

 V rámci jednotlivých regionů České republiky je z údajů patrný odstup hl. města Prahy, 

která má nejvyšší počet malých a středních podniků (19 % z celku), zatímco Karlovarsko (3 %), 

Vysočina (4 %) a Pardubicko (4 %) mají počet podniků nejnižší. Mezi regiony, které mají 

odlišnou velikostní strukturu průmyslu (vyšší podíl velkých podniků) patří kraj 
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Moravskoslezský, Jihomoravský a Praha. Vezme-li také v úvahu vyšší míru nezaměstnanosti v 

těchto regionech, je zřejmé, že rychlejší rozvoj sektoru MSP by byl jednou z cest k jejímu 

snížení.                   [4] [14] 

 

registrované 
subjekty obchodní společnosti fyzické osoby 

 
ČR, kraj 

celkem % celkem z toho  
a. s. 

družstva státní 
podniky 

soukromí 
podnikatelé 

podnikající dle 
živnostenského 

zákona 

soukromí 
podnikatelé 

podnikající dle 
jiných zákonů než 

živnostenského 

Česká republika 2 552 149 100,0 311 309 22 700 15 338 526 1 845 016 112 486 

ČR v % 100,0  12,2 0,9 0,6 0,02 72,3 4,4 

Hl. město Praha 471 183 18,5 114 538 10 032 6 043 143 276 076 18 451 

Středočeský 293 024 11,5 26 065 1 385 1 037 47 222 825 11 005 

Jihočeský 151 989 6,0 13 098 771 731 20 114 979 7 242 

Plzeňský 136 698 5,4 12 353 679 505 14 98 182 6 140 

Karlovarský 80 802 3,2 7 743 290 159 19 57 080 3 136 

Ústecký 175 521 6,9 15 818 871 487 46 129 110 8 711 

Liberecký 114 491 4,5 9 869 494 406 25 88 642 4 458 

Královéhradecký 130 544 5,1 10 974 797 598 31 100 624 5 703 

Pardubický 109 524 4,3 8 840 573 455 22 83 459 5 434 

Vysočina 101 703 4,0 7 127 452 558 8 77 505 5 213 

Jihomoravský 276 783 10,8 37 463 2 769 1 904 70 200 238 12 568 

Olomoucký 135 028 5,3 10 447 765 578 21 105 984 6 139 

Zlínský 134 373 5,3 12 840 818 310 14 104 877 6 084 

Moravskoslezský 240 486 9,4 22 021 2 004 1 492 46 184 764 12 261 

Tab. 13: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v krajích k 1. 1. 2009, zdroj ČŠÚ. 

 

Z hlediska právní formy připadá největší počet ekonomických subjektů (tab. 13) na 

fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona (1 845 016 subjektů, tj. 72,3 % z celku), 

dále 311 309 obchodních společností (12, 2%), 112 486 fyzických osob podnikající dle jiných 

zákonů než živnostenského (4,4 %), 15 338 družstev (0,6 %) a 526 státních podniků (0,02 %). 

Z hlediska krajů připadá největší počet subjektů hl. městu Praha (471 183 subjektů, tj. 

18,5 % z celkového počtu), na další místo se řadí Středočeský kraj s počtem 293 024 (11,5 

%), Jihomoravský kraj 276 783 (10,8 %) a Moravskoslezský kraj s počtem 240 486 subjektů 

(9,4 %). Nejmenší počet ekonomických subjektů připadá Karlovarskému kraji (80 802, tj. 3,2 
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% z celkového počtu) ve všech právních formách, Vysočině 101 703 (4 %) a Pardubický kraj 

se řadí na třetí místo s nejmenším počtem subjektů (109 524, tj. 4,3 %), a to hlavně u 

obchodních společností a fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona. 

 

5.3 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE (OKEČ) 

CZ-NACE klasifikace ekonomických činností, nahradila od 1. ledna 2008 klasifikaci 

OKEČ. CZ-NACE slouží pro třídění jednotek (např. podniků) podle druhu ekonomické 

činnosti (tab. 14), kterou se zabývají (nikoliv pro třídění výrobků a služeb, které poskytují). 

Cílem tohoto třídění je možnost postavit k sobě jednotky vzájemně co nejvíce podobné 

druhem své činnosti, tak aby bylo možno shromažďovat smysluplná statistická data. 

 

Kód 
(alfabetický) Přehled sekcí CZ-NACE 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 

B Těžba a dobývání 

C Zpracovatelský průmysl 
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 
F Stavebnictví 
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 
H Doprava a skladování 
I Ubytování, stravování a pohostinství 
J Informační a komunikační činnosti 
K Peněžnictví a pojišťovnictví 
L Činnosti v oblasti nemovitostí 
M Profesní, vědecké a technické činnosti 
N Administrativní a podpůrné činnosti 
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 
P Vzdělávání 
Q Zdravotní a sociální péče 
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 
S Ostatní činnosti 

T 
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené 
výrobky a služby pro vlastní potřebu 

U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 

Tab. 14: Přehled druhů ekonomické činnosti, zdroj BusinessInfo. 

 

Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat v celé Evropské 

unii. S nižší mírou podrobnosti (na vyšších úrovních) je možné srovnání i se světovými 

statistikami. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy Evropské Unie.   [13] 
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ČR  Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlo-  
varský Ústecký Liberecký Kód sekce   

         celkem 
2 552 149 471 183 293 024 151 989 136 698 80 802 175 521 114 491 

Celkem v % 100 18,46 11,48 5,96 5,36 3,17 6,88 4,49 
A 143 407 3 498 16 916  13 847  9 796  3 727  8 930  6 236  
B 583 78 84  29  33  25  56  26  
C 300 499 32 006 36 245  18 766  16 553  8 306  18 258  17 257  
D 1 481 185 128  113  181  79  91  65  
E 9 612 1 072 1 293  483  613  345  786  378  
F 299 346 42 109 39 166  19 707  16 151  8 834  23 433  16 023  
G 669 915 125 864 76 399  35 268  37 112  24 491  50 655  28 783  
H 71 865 13 252 10 444  3 796  3 698  2 166  5 464  2 849  
I 125 059 16 140 13 813  10 246  7 785  5 842  10 534  7 202  
J 49 113 17 711 5 398  2 018  1 758  725  2 278  1 581  
K 67 346 8 417 6 753  4 655  3 886  1 954  5 986  2 850  
L 128 670 49 036 11 596  5 941  5 807  5 713  6 818  3 621  
M 318 348 88 504 31 397  15 285  15 355  7 445  17 824  12 024  
N 48 272 17 347 5 728  2 286  356  1 545  2 820  2 097  
O 15 370 308 2 480  1 683  1 345  248  801  586  
P 39 933 8 458 4 492  2 227  1 808  885  2 355  1 815  
Q 32 174 6 165 3 126  1 802  1 578  952  2 340  1 347  
R 57 162 11 415 6 478  3 517  3 087  1 743  3 785  2 615  
S 160 595 27 496 19 583  9 607  8 906  5 128  10 851  6 759  
T 2 - -  1  -  -   -  -  
U 887 157 3  712  2  -   -  -  
Bez uvedení  
činnosti 

26 357 1 965 1 502  13 847  888  649  1 456  377  

 

Králové-
hradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravsko- 

slezský Kód sekce   
         celkem  

130 544 109 524 101 703 276 783 135 028 134 373  240 486 

Celkem v % 5,12 4,29 3,98 10,85 5,29 5,27 9,42 
A 10 578  8 309  10 935  17 541  10 704  10 351  12 039 
B 30  24  15  50  32  18  83 
C 17 359  15 613  14 815  36 177  17 973  22 496  28 675 
D 80  74  60  128  119  64  114 
E 536  519  345  1 285  516  460  981 
F 16 234  13 984  12 688  32 546  16 528  16 221  25 722 
G 32 879  27 847  23 079  68 765  35 400  34 343  69 030 
H 3 259  2 798  2 716  6 943  4 171  3 687  6 622 
I 8 033  5 052  4 537  12 122  6 837  6 206  10 710 

J 1 856  1 573  1 188  5 337  1 960  2 199  3 531 

K 3 484  3 506  3 304  7 349  3 576  3 627  7 999 
L 4 546  3 616  2 983  11 047  4 591  3 780  9 575 
M 12 554  10 226  9 905  40 566  13 623  13 413  30 227 
N 1 620  1 599  1 059  4 135  1 705  1 562  4 413 
O 1 129  1 119  1 696  1 412  977  741  845 
P 2 002  1 833  1 542  4 346  2 138  1 924  4 108 

Q 1 788  1 403  1 307  3 368  1 848  1 743  3 407 

R 2 987  2 549  2 118  5 632  3 177  2 644  5 415 

S 9 000  7 360  6 919  16 517  8 631  8 169  15 669 

T -   -   -  1   -  -   - 
U -  1   -  7  1  1  3 
Bez uvedení  
činnosti 

590  519  492  1 509  521  724  1 318 

Tab. 15, 16: Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v krajích k 1. 1. 2009, zdroj ČSÚ. 
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V České republice bylo k 1. 1. 2009 registrováno 2 552 149 ekonomických subjektů 

(tab. 15, 16). Dominantou v počtu ekonomických subjektů podle převažující CZ-NACE je hl. 

město Praha (18, 46 %), pak následuje Středočeský kraj (11, 48 %), Jihomoravský (10, 85 %) 

a Moravskoslezský kraj (9, 42 %). Nejmenší počet ekonomických subjektů připadá kraji 

Karlovarskému (3, 17 %) a kraji Vysočina (3, 98 %) spolu s krajem Pardubickým (4, 29 %). 

Z hlediska třídění podle odvětví převažující činnosti (graf 3) se nejvíce 

podnikatelských subjektů zabývalo činností velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel, kód G (26, 25 % z celkového počtu) a nejméně podnikatelských 

subjektů se zabývalo činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 

produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu, kód T v počtu pouze 2. 

subjektů, a to v kraji Jihočeském a Jihomoravském. 

 

 

Graf 3: Třídění podle odvětví převažující činnosti CZ-NACE v ČR k 1. 1. 2009, zdroj ČSÚ. 

 

5.4 Konkurenceschopnost regionů 

Ekonomická výkonnost a regionální konkurenceschopnost jsou významným faktorem 

rozvoje regionů. Konkurenceschopný region je přitažlivý (přitahuje investice, znalosti, 

charakteristickým rysem je lokalizace firem, imigrace). 
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Meziregionální rozdíly v dosahované výši HDP na jednoho obyvatele jsou úzce 

spojeny zejména s těmito faktory: 

• ekonomickou strukturou vyjádřenou prostřednictvím podílu zaměstnanosti 

v zemědělství, průmyslu, stavebnictví, tržních službách a netržních službách na 

celkové zaměstnanosti, 

• dopravní dostupností regionu, která je měřena indexem okrajovosti zahrnující nejen 

vliv geografické polohy, ale i rozdíly ve vybavenosti dopravní infrastrukturou, 

• kvalifikací pracovní síly, která je vyjadřována podílem obyvatelstva s dosaženým 

vysokoškolským, středoškolským a základním vzděláním na celkovém počtu obyvatel 

věkové skupiny 25 – 59 let.          [19] 

 

5.4.1 Nezaměstnanost 

V letech 2007 – 2008 se obecná míra nezaměstnanosti v České republice (graf 4) 

pohybovala okolo 5 %. Poté začala růst z důvodu ekonomické krize a na konci roku 2009 

dosahovala téměř dvojnásobné úrovně. V současnosti se obecná míra nezaměstnanosti v ČR 

pohybuje na úrovni 9,7 %. 

 

 
Graf 4: Míra nezaměstnanosti v procentech, zdroj www.SPCR. 

 

Mezi nejproblémovější regiony z hlediska nezaměstnanosti dlouhodobě patří kraj 

Ústecký, Moravskoslezský a Jihomoravský (tab. 17). V posledních letech výrazně roste podíl 
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dlouhodobě nezaměstnaných, tj. lidí, kteří jsou bez práce více než jeden rok a průměrná délka 

nezaměstnanosti. Dlouhodobá nezaměstnanost se koncentruje do relativně malého počtu 

okresů (Most, Teplice, Chomutov, Ostrava-město a Karviná). 

 

2007 2008 2009 
Kraj  

celkem % celkem % celkem % 
Hl. m. Praha 17 363 4,9 17 433 5,0 29 865 5,5 

Středočeský 29 273 8.3 31 220 8,7 49 144 9,1 

Jihočeský 16 452 4,6 17 505 5,0 27 530 5,1 

Plzeňský 14 516 4,1 16 757 4,8 26 802 5,0 

Karlovarský 12 975 3,7 13 437 3,8 19 337 3,6 
Ústecký 49 894 14,1 45 657 13,0 59 976 11,1 

Liberecký 14 566 4,1 16 605 4,7 26 273 4,9 

Královéhradecký 14 499 4,1 14 728 4,2 23 373 4,3 

Pardubický 15 417 4,3 16 998 4,8 26 817 5,0 

Vysočina 16 202 4,6 17 874  5,1 28 566 5,3 

Jihomoravský 44 239 12,5 43 063 12,1 65 944 12,2 

Olomoucký 23 495 6,6 23 470 6,7 41 092 7,6 

Zlínský 20 171 5,7 20 048 5,7 33 836 6,3 

Moravskoslezský 65 816 18,5 57 455 16,3 80 581 15,0 

Nezaměstnaní celkem 354 878  352 250  539 136  

Tab. 17: Míra nezaměstnanosti podle krajů, zdroj MPSV. 

 

Na regionální úrovni se nepřímo úměrná vazba mezi produktivitou práce a 

zaměstnaností prosazuje jednoznačně v krátkodobém časovém horizontu v tom případě, kdy 

region prochází významnou restrukturalizací. Za této situace dochází k úbytku pracovních 

příležitostí v tradičních odvětvích a tento úbytek není současně doprovázen tvorbou nových 

pracovních příležitostí, nahrazujících rušená místa. Z dlouhodobého hlediska by se však měl 

prosadit vztah přímo úměrný. Regiony, které vykazují rostoucí produktivitu práce, přitahují 

další investory, dochází tudíž k přírůstku pracovních míst a tím i k růstu zaměstnanosti. 

 

5.4.2 Vysoké školy 

V rámci jednotlivých regionů České republiky je z údajů patrný odstup hlavního města 

Prahy, která má nejvyšší počet vysokých škol (45 % z celku) i fakult (27 %) zatímco kraj 

Karlovarský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický má pouze po jedné vysoké 

škole a fakult od jedné do osmi. Dalším krajem po hl. městu Praha vybaven kvalitním systémem 

školního vzdělávání je region Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. 
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Vysoké školy veřejné a soukromé  
studenti českého státního občanství 

v tom na vysokých školách 
ČR, kraje vysoké 

školy 
z toho 

veřejné 
fakulty 

celkem 
veřejných soukromých 

Česká republika  71 26 136 338 435 296 249 42 777 
Hl. m. Praha 32 8 37 49 941 38 709 11 392 
Středočeský 3 - 1 33 785 26 140 7 709 
Jihočeský 5 2 8 21 093 19 209 1 921 
Plzeňský 1 1 8 15 687 14 253 1 461 
Karlovarský 1 - 1 7 090 5 510 1 594 
Ústecký 2 1 7 22 020 18 414 3 635 
Liberecký 1 1 6 11 882 10 407 1 490 
Královéhradecký 1 1 5 17 039 15 839 1 227 
Pardubický 1 1 7 16 048 15 026 1 050 
Vysočina 2 1 - 17 353 16 083 1 285 
Jihomoravský 12 5 27 38 900 35 692 3 280 
Olomoucký 3 1 8 21 853 19 936 1 952 
Zlínský 2 1 5 22 399 21 156 1 265 
Moravskoslezský 5 3 16 42 936 39 617 3 365 
Tab. 18: Veřejné a soukromé vysoké školy podle krajů v roce 2008, zdroj Ústav pro informace ve vzdělávání. 

 

5.4.3 Průmyslové zóny 

Tento pojem je všeobecně vysvětlován jako ucelený soubor kompaktních 

univerzálních objektů vhodných pro lehkou, hygienicky nezávadnou výrobu s účelně 

vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými objekty. 

Vznik průmyslových zón není jen trendem, ale hlavně ekonomickou nutností pro 

krajská města i města s menším počtem obyvatel na území celé ČR. Tyto areály přináší velký 

ekonomický přínos v podobě nově vytvořených pracovních míst pro obyvatele ze samotného 

města nebo nejbližšího okolí. Nově vytvořená pracovní místa mají obrovský význam a to 

především v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. 

 
Graf 5: Mapa podpořených průmyslových zón od roku 1998, zdroj CzechInvest. 
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1 Český Krumlov, 2 Prachatice, 3 Písek, 4 Blatná, 5 Domažlice, 6 Stod, 7 Plzeň (2)*, 8 

Ostrov, 9 Podbořany (2)*, 10 Žatec (2)*, 11 Klášterec nad Ohří, 12 Chomutov, 13 Most, 14 

Lovosice (2)*, 15 Přestanov, 16 Ústí nad Labem, 17 Rumburk, 18 Liberec, 19 Slaný, 20 

Tuchlovice, 21 Kladno, 22 Unhošť, 23 Zdice, 24 Žebrák, 25 Zlatníky-Hodkovice, 26 

Poříčany, 27 Zruč nad Sázavou, 28 Kutná Hora (3)*, 29 Kolín, 30 Velim, 31 Nymburk, 32 

Mladá Boleslav, 33 Jičín (2)*, 34 Hořice, 35 Vrchlabí, 36 Trutnov, 37 Kvasiny, 38 Chrudim, 

39 Svitavy, 40 Moravská Třebová, 41 Ždírec nad Doubravou, 42 Havlíčkův Brod, 43 

Pelhřimov, 44 Kamenice nad Lipou, 45 Třebíč, 46 Velké Meziříčí, 47 Žďár nad Sázavou, 48 

Bystřice nad Pernštejnem, 49 Blansko, 50 Brno (2)*, 51 Pohořelice, 52 Mikulov, 53 Velké 

Pavlovice, 54 Vyškov (2)*, 55 Brankovice, 56 Hodonín (2)*, 57 Staré Město, 58 Zlín, 59 

Vsetín, 60 Holešov, 61 Valašské Meziříčí, 62 Hranice, 63 Velká Bystřice (2)*, 64 Olomouc 

(3)*, 65 Uničov, 66 Šumperk, 67 Mošnov, 68 Paskov, 69 Ostrava (2)*, 70 Frýdek - Místek 

(2)*, 71 Nošovice, 72 Třanovice, 73 Třinec, 74 Český Těšín, 75 Karviná, 76 Krnov. 

** Číslo v závorce znamená počet průmyslových zón v dané lokalitě. 

 

Stát od roku 1998 investoval do vybudování 103 průmyslových zón s celkovou 

plochou 3 129 hektarů už bezmála 8,9 miliardy korun, přičemž investoři obsadili zhruba 70 

procent takto připraveného území. Do průmyslových zón se zavázalo investovat 192 miliard 

korun 520 investorů, a tím vytvořit 119 000 pracovních míst. 

Na regionální úrovni se nepřímo úměrná vazba mezi produktivitou práce a 

zaměstnaností prosazuje jednoznačně v krátkodobém časovém horizontu v tom případě, kdy 

region prochází významnou restrukturalizací. Za této situace dochází k úbytku pracovních 

příležitostí v tradičních odvětvích a tento úbytek není současně doprovázen tvorbou nových 

pracovních příležitostí, nahrazujících rušená místa. Z dlouhodobého hlediska by se však měl 

prosadit vztah přímo úměrný. Regiony, které vykazují rostoucí produktivitu práce, většinou 

přitahují další investory, dochází tudíž k čistému přírůstku pracovních míst a tím i k růstu 

zaměstnanosti.            [18] 
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ZÁVĚR 

 

V současné době globální ekonomické krize prochází česká ekonomika velmi složitým 

hospodářským i finančním obdobím a je bohužel zřejmé, že krize českého průmyslu a 

samozřejmě i krize v Evropské unii a ve všech vyspělých státech bude delší a velmi hluboká, 

než si mohl kdokoliv myslet či předpokládat a že již nastane tak brzy ke konci roku 2008. 

Cílem bakalářské práce bylo proto analyzovat malé a střední podnikání v České 

republice prostřednictvím jednotlivých ekonomických činností dle různých kritérií. Z analýz 

je zřejmé, že role malého a středního podnikání v české ekonomice je významná a podíl 

víceméně stabilní. Co ale stojí za pozornost, je fakt, že přínos drobných podniků (do deseti 

zaměstnanců) je významný a rostoucí, dokonce významnější než v jiných zemích. Na druhou 

stranu platí opak pro malé podniky (do 50 zaměstnanců), jejichž počet klesá. 

Podíl malého a středního podnikání na celkové zaměstnanosti je regionálně značně 

diferencovaný. Ekonomické prostředí charakterizované vysokou koncentrací obyvatelstva, 

velkou kupní silou a také rozmanitostí podnikatelských aktivit vede k tomu, že v hlavním 

městě Praze, v kraji Středočeském a Jihomoravském je podíl malého a středního podnikání 

nadprůměrný. Téměř tři čtvrtiny z celkové zaměstnanosti zde připadají na MSP i přesto, že je 

sem zahrnuta část malých podniků, které zde mají pouze své sídlo a jejichž ekonomické 

aktivity probíhají do značné míry i v jiných regionech. Opakem výše uvedených tří regionů je 

Karlovarský kraj, který má dlouhodobě zaměstnanost v MSP relativně nejnižší. Je to dáno 

strukturou ekonomiky, ve které stále setrvává značný počet velkých podniků. Ke konci roku 

2008 působilo v tomto regionu 49 firem, každá s počtem více než 250 zaměstnanců. 

Odvětvová struktura ekonomiky určující růst HDP v krajích, patří mezi základní 

faktory, které ovlivňují vývoj rozdílů mezi kraji. Ukazuje se, že v současnosti mají 

rozhodující vliv 4 hospodářská odvětví, které zabezpečují 65 – 70 % ekonomického výkonu 

kraje. Ve většině krajů sehrává důležitou úlohu odvětví zpracovatelského průmyslu, které je 

ve většině krajů v rozmezí od 30 % do 40 %. Přitom však na ekonomickou výkonnost krajů 

mají vliv změny jeho vnitřní struktury. V rámci zpracovatelského průmyslu je významným 

stimulem pro rozvoj ekonomiky pododvětví výroby dopravních prostředků, výroby strojů a 

zařízení, elektrotechnický a elektronický průmysl. Klesá vliv textilní výroby, kožedělného, 

chemického, keramického a sklářského průmyslu. V hlavním městě Praze a v Brně, významně 

ovlivňuje ekonomiku odvětví komerčních služeb, odvětví peněžnictví, pojišťovnictví a 

obchodu. 
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Náš současný hospodářský systém je neprůhledný a výjimky stimulují korupci a 

daňové úniky. Ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost je omezován nepřehledností a 

vysokým zdaněním. Konkurenceschopný region, by měl dosahovat vysoké úrovně 

produktivity práce i zaměstnanosti. Obě tyto skutečnosti jsou závislé na nabídce pracovních 

příležitostí. Mezi produktivitou práce a zaměstnaností existuje velice složitý vztah, který se dá 

v nejjednodušší podobě interpretovat jako vztah nepřímo úměrný, tedy čím vyšší produktivita, 

tím nižší zaměstnanost. Tento vztah se do určité míry prosazuje na úrovni firem, nicméně není 

tak jednoznačný na regionální úrovni. 

V posledních letech se neustále přijímají nové zákony, předpisy a vstupem ČR do EU 

se věčně přizpůsobují tuzemské legislativy evropskému právu a tak se podnikání stává v 

dnešní době hektické a nepřehledné. V otázce dalšího rozvoje podnikatelského prostředí i 

MSP si myslím, že by měla česká ekonomika směřovat k zavedení několika opatření, např. 

 zjednodušit legislativu, odstranit administrativní náročnost pro podnikatele, zredukovat 

byrokratickou zátěž nebo reformními zásahy v oblasti daňového, právního či sociálního 

systému ovlivnit úroveň a kvalitu podnikatelského prostředí ve prospěch lepší, otevřenější 

transparentnosti a konkurenceschopnosti struktury ekonomiky. 

Ekonomický a sociální přínos malých a středních podniků je charakterizován 

schopnostmi zajišťovat konkurenci na trhu, a tím umožnit zákazníkovi možnost volby a 

optimalizaci cen. Můžeme si jen přát, aby přínos malého a středního podnikání zmírňoval 

negativní důsledky strukturálních změn, vytvářel podmínky pro vývoj a zavádění nových 

technologií, vytvářel nové pracovní příležitosti, rychleji se adaptoval na požadavky a výkyvy 

trhu, vyplňoval oblasti trhu, které nejsou pro velké podniky zajímavé a napomáhal k 

rychlejšímu rozvoji regionů, menších měst a obcí. 
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Příloha 1: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

 

  SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁ ŘSTVÍ 
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 
02 Lesnictví a těžba dřeva 
03 Rybolov a akvakultura  
  SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí  
06 Těžba ropy a zemního plynu 
07 Těžba a úprava rud 
08 Ostatní těžba a dobývání 
09 Podpůrné činnosti při těžbě 
  SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PR ŮMYSL 
10 Výroba potravinářských výrobků 
11 Výroba nápojů 
12 Výroba tabákových výrobků 
13 Výroba textilií  
14 Výroba oděvů 
15 Výroba usní a souvisejících výrobků  
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 
17 Výroba papíru a výrobků z papíru 
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů  
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 
22 Výroba pryžových a plastových výrobků 
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 
27 Výroba elektrických zařízení 
28 Výroba strojů a zařízení j. n. 
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 
31 Výroba nábytku 
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 
33 Opravy a instalace strojů a zařízení 

  SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKT ŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO 
VZDUCHU 

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody  
37 Činnosti související s odpadními vodami 
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady 
  SEKCE F - STAVEBNICTVÍ 
41 Výstavba budov 
42 Inženýrské stavitelství 
43 Specializované stavební činnosti  

  SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA  MOTOROVÝCH 
VOZIDEL  

45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel  
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46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel  
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel  
  SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
49 Pozemní a potrubní doprava 
50 Vodní doprava 
51 Letecká doprava 
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 
53 Poštovní a kurýrní činnosti 
  SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ  
55 Ubytování 
56 Stravování a pohostinství 
  SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKA ČNÍ ČINNOSTI 
58 Vydavatelské činnosti 

59 
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební 
vydavatelské činnosti 

60 Tvorba programů a vysílání 
61 Telekomunikační činnosti 
62 Činnosti v oblasti informačních technologií 
63 Informační činnosti 
  SEKCE K - PENĚŽNICTVÍ A POJIŠ ŤOVNICTVÍ 
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 
66 Ostatní finanční činnosti 
  SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 
68 Činnosti v oblasti nemovitostí 
  SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 
69 Právní a účetnické činnosti 
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 
72 Výzkum a vývoj 
73 Reklama a průzkum trhu 
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 
75 Veterinární činnosti 
  SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODP ŮRNÉ ČINNOSTI 
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 
78 Činnosti související se zaměstnáním 

79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti 
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny  
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 

  SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPE ČENÍ 
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 
  SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ 
85 Vzdělávání 
  SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉ ČE 
86 Zdravotní péče 
87 Pobytové služby sociální péče 
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby 
  SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREA ČNÍ ČINNOSTI 
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 
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93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti  
  SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů 
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 
96 Poskytování ostatních osobních služeb 

  SEKCE T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAM ĚSTNAVATEL Ů; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ 
PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEUR ČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POT ŘEBU 

97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu  

98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

  SEKCE U - ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁN Ů 
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

Příloha 2: Seznam zkratek 

 

ČEB   Česká exportní banka 

CzechInvest  Agentura pro podporu podnikání a investic 

CzechTrade  Česká agentura na podporu obchodu 

ČMZRB  Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČNB   Česká národní banka 

ČR   Česká republika 

ČSSZ   Česká správa sociálního zabezpečení 

ČSÚ   Český statistický úřad 

CZ – NACE  Klasifikace ekonomických činnosti 

EVA   Ekonomická přidaná hodnota 

EGAP   Exportní garanční a pojišťovací společnost 

ES   Evropské společenství 

ESPONS II.  Operační program (Monitorovací síť pro evropské územní plánování) 

EU   Evropská unie 

EUR   peněžní jednotka Euro 

HDP   Hrubý domácí produkt 

ICT   Informační a komunikační technologie 

INTERACT II Operační program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, 

meziregionální a nadnárodní spoluprací 

IOP   Integrovaný operační program 

Kč   koruna česká 

mil.   milion 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO   Ministerstvo práce a obchodu 

MSP   Malé a střední podnikání 

Např.   například 

NUTS II  Regionální operační program 

OKEČ   Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP   Operační program 

OPPI   Operační program průmysl a inovace 

OPPP   Operační program Průmysl a podnikání 
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OPVK   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Ponte II.  úvěrový produkt Komerční banky 

Sb.   sbírka 

Tab.   tabulka 

Tis.   tisíc 

Zák.   Zákon 

 


