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Anotace 
  Předložená práce se pokusím přiblížit problematiku malých a středních podniků a to 

především na regionální úrovní. Poukazuje na ovlivňování podnikatelské sféry 

ekonomickými ukazateli a také na rozdílnost rozvoje v jednotlivých regionech. Následně je 

začleněna analýza faktorů působících na podnikatelskou sféru. Cílem bylo popsat jakým 

způsobem tyto faktory ovlivňují podnikatelskou sféru, ukázat složitost popisovaného 

systému a propojenost jednotlivých faktorů. K popisu byly použity nástroje systémové 

dynamiky. V poslední části je v softwarovém nástroji Powersim Studio 2005 zkonstruován 

model pro predikci změny vybraných ekonomických ukazatelů. 

 

Klíčová slova: region, malé a střední podnikání, systém, model, ekonomické ukazatele 

 

 

 

 

Summary 
  This thesis will try to bring near questions of small and medium business, mainly on 

the regional level. The work above to how the business sphere is affected by economical 

indicators and the differences of development in each region. In following part is including 

analysis of factors which are causing to the business sphere. The aim was to describe how 

the factors influence the business sphere and show the system complexity and the 

connection of separate factors. For describing was using the tools of systems dynamic. In 

final the part is constructed the model for prediction, how are changed chosen economic 

indicators, using the software tool Powersim Stuio 2005. 
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1. Úvod do problematiky 
 
  V tradičním pojetí jsou regiony chápány jako geografické celky, nebo celky vzniklé 

umělým vyčleněním částí teritoria z národní ekonomiky. V každém státě můžeme u 

jednotlivých regionů sledovat regionální disparity. Ekonomická situace jednotlivých 

regionů není vždy stejná, od toho se odvíjí dělení regionů na regiony prosperující až po 

regiony zaostávající, do kterých musí stát zaměřovat svou podporu a investovat spoustu 

finančních prostředků. 

Základním dokumentem regionální politiky na úrovní státu je Strategie regionálního 

rozvoje. Strategie regionálního rozvoje navazuje na „Strategii udržitelného rozvoje České 

republiky“, která představuje dlouhodobý rámec pro udržení základních civilizačních 

hodnot a kvality života společnosti. Cíle a nástroje Strategie udržitelného rozvoje směřují 

k omezování nerovnováhy ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním 

a sociálním pilířem udržitelnosti. K zabezpečení této rovnováhy je zaměřena řada 

tematicky pojatých strategických cílů, vazbu na Strategii regionálního rozvoje 

koncentrovaně vyjadřuje strategický cíl „podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů“. V 

rámci ekonomického pilíře je dílčím cílem v oblasti regionálního rozvoje vytvářet 

podmínky pro zmírnění až odstranění regionálních ekonomických disparit a využít 

možnosti pro podporu přeshraniční spolupráce regionů. 

  V oblasti politiky soudržnosti je Strategie regionálního rozvoje výchozím vstupním 

podkladem pro regionální dimenzi základních programových dokumentů na národní úrovni 

– „Národního rozvojového plánu" a „Národního strategického referenčního rámce“. Tyto 

dokumenty zastřešují všechny tři nové cíle politiky soudržnosti, tj. konvergence, regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost, evropská územní spolupráce, definují hlavní oblasti 

intervence strukturálních fondů do úrovně priorit a odůvodňují počet a zaměření 

operačních programů. Vztah Strategie regionálního rozvoje k těmto dokumentům je 

interaktivní, to znamená, že na jedné straně navazuje na v nich obsažené základní principy 

a priority politiky soudržnosti, na druhé straně do nich vnáší regionální hledisko. 

  Smyslem cíle Konvergence je podpora podmínek podněcujících růst a faktorů 

vedoucích ke skutečné konvergenci nejméně rozvinutých členských států a regionů. Do 

cíle Konvergence patří několik Operačních programů (OP Podnikání a inovace, OP 

Výzkum, vývoj a inovace, OP Zaměstnanost, Regionální operační program apod.) Cíl 
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Konvergence je určen pro podporu urychlení sociálního a ekonomického rozvoje nejméně 

rozvinutých členských států a regionů tím, že zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost 

prostřednictvím investic do fyzického a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní 

společnosti, zlepšení schopnosti přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám, 

ochrany a zlepšování životního prostředí i výkonné správy. Jedním z Operačních programů 

cíle Konvergence je i OP Podnikání a inovace, ten je hlavním programovým dokumentem 

realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným 

nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013. 

V této práci bych se ráda zaměřila právě na podporu malých a středních podniků (dále jen 

MSP) v České Republice (dále jen ČR) a dále potom v regionu Moravskoslezsko. 

  Důvodů, proč v některých regionech vznikají nové MSP a ty které jíž existují se 

rozrůstají a prosperují více než ve slabších regionech, existuje několik.  Cílem této práce 

bude provést analýzu současného stavu MSP. Součástí analýzy bude nalezení všech 

faktorů, které ovlivňují rozvoj MSP a to jak pozitivně, tak negativně.  Po provedení 

analýzy a nalezení ovlivňujících faktorů bude sestaven hypotetický teoretický model 

v prostředí Powersim Studio 2005 a jeho následné ověření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Tereza Střálková: Podpora malého a středního podnikání 

2009  3 

2. Postavení malých a středních podnikatelských 
subjektů v regionální politice 
 
  MSP zaujímají v české ekonomice významné postavení, o čemž svědčí i jejich podíl 

na makroekonomických ukazatelích. Největší nárůst MSP byl zaznamenán na počátku 90. 

let minulého století, nicméně jejich přírůstek se zastavil v polovině 90. let 20. století a od 

té doby je jejich podíl na našem trhu téměř neměnný.  Rychlý růst MSP na počátku 90. let 

byl průvodním jevem transformace ekonomiky. 

 
Vývoj počtu MSP v ČR 
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Graf č. 1 – Vývoj počtu malých a středních podniků v ČR v letech 1998-2006 

zdroj: Český statistický úřad 
 
  Podíváme-li se do statistických analýz, zjistíme, že počet MSP v jednotlivých 

regionech se podstatně liší. Jsou zde regiony, ve kterých je podíl MSP vysoký (například 

Praha) a jsou zde také regiony, které v tomto směru zaostávají (Moravskoslezsko, 

Severozápad). V tabulce č. 1 je přehled počtu malých a středních podniků v jednotlivých 

regionech. Členění regionu je podle tzv. NUTS II, což je administrativní členění. 
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Počet MSP Region 
Malé podniky Střední podniky 

Praha 52636 2259 
Střední Čechy 27859 1134 
Jihozápad 28795 1367 
Severozápad 24940 1121 
Severovýchod 35935 1677 
Jihovýchod 42067 1944 
Střední Morava 29028 1405 
Moravskoslezsko 26430 1107 

Tabulka č. 1 - Počet malých a středních podniků v regionech NUTS II v roce 2006 
Zdroj: Český statistický úřad 

 
  Srovnání podle tzv. regionů soudržnosti má význam převážně z toho důvodu, že se 

srovnávají území s přibližně stejným počtem obyvatel. 

  Ekonomika Moravskoslezského kraje a regionu Moravskoslezsko byla od 20. let 19. 

století založena na oborech hornictví, hutnictví a těžkého strojírenství. Tuto orientaci 

průmyslu v regionu ještě znásobil rozvoj těchto oborů v 50. – 70. letech 20. století. 

Nezbytná restrukturalizace tohoto průmyslu na efektivnější aktivity však přináší spoustu 

problémů, které musí region řešit. 

2.1 Definice malého a středního podnikání 

  Jelikož se v této práci hovoří o malém a středním podnikání, je potřeba si definovat a 

vymezit tuto sféru podniků. Následující členění malého a středního podnikání je dle 

zákona 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání. 

Malý podnikatel 

  Za malého podnikatele se považuje takový podnikatel, který zaměstnává méně než 

50 zaměstnanců a jeho aktiva uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za uzavřené účetní 

období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. €. 

 

Střední podnikatel 

  Za středního podnikatele se považuje takový podnikatel, který zaměstnává méně než 

250 zaměstnanců a jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují korunový ekvivalent 50 mil. 

€. 
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  Ve struktuře všech podniků tvoří malé a střední podniky drtivou většinu. Ovšem 

strohé ekonomické údaje nevypovídají o plném významu tohoto podnikatelského sektoru, 

který mají v každé společnosti. MSP mají jak ekonomické tak společenské přínosy. 

Ekonomický a sociální přínos malých a středních podniků je charakterizován schopnostmi: 

• zmírňovat negativní důsledky strukturálních změn, 

• působit jako subdodavatelé velkých podniků, 

• vytvářet podmínky pro vývoj a zavádění nových technologií, 

• vytvářet pracovní příležitosti za nízkých kapitálových nákladů, 

• rychleji se adaptovat na požadavky a výkyvy trhu, 

• vyplňovat okrajové oblasti trhu, které nejsou pro větší podniky zajímavé, 

• decentralizovat podnikatelské aktivity a napomáhat rychlejšímu rozvoji 

regionů, menších měst a obcí  

 

2.2 Společenské přínosy 
 
  Malé a střední podniky dávají šanci k svobodnému uplatnění občanů, dávají šanci 

k samostatné realizaci lidí v produktivním procesu. Malí a střední podnikatelé jsou 

protipólem ekonomické i politické moci. Jakékoli neúspěchy si malý či střední podnikatel 

nese sám. V těchto podnicích se lidé učí být zodpovědní sami za sebe. 

  Existence malých a středních podniků vede ke stabilizaci společnosti. Každá 

politická nejistota, či radikální změna je rizikem. 

  V regionálním pohledu reprezentují místní kapitál a místní vlastnické poměry. 

Veškeré přínosy a efekty z podnikání zůstávají v daném regionu, popřípadě státu. Častým 

způsobem jak ekonomicky oživit region, je podpořit rozvoj malých a středních podniků 

v dané oblasti. 

  Malé a střední podniky bývají s daným regionem těsně svázány. Daný podnikatel 

obvykle v daném regionu bydlí a má k němu vztah. Navíc danému regionu poskytují 

zaměstnanost a ekonomický přínos. Mnohé malé podniky dotvářejí urbanizaci měst a 

vesnic, oživují prostor, udržují nebo obnovují historickou architekturu. Podle výstavby a 

upravenosti venkova můžeme usuzovat úroveň rozvoje malého a středního podnikání 
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2.3 Ekonomické přínosy v regionální politice 
 

  Jak již bylo uvedeno malé a střední podniky začaly vznikat v ČR v první polovině 

90. let minulého století. V 90. letech se kladl důraz spíše na kvantitativní aspekty rozvoje 

sektoru MSP. Po vstupu ČR do EU je ale kladen větší důraz na posílení kvality sektoru 

malých a středních podniků. Kvalita je vyjádřena jejich schopností obstát v konkurenci na 

lokálním i zahraničním trhu a to především díky rostoucí efektivnosti podnikatelské 

činnosti, schopnosti rozeznat a flexibilně reagovat na podnikatelské příležitosti. 

  Malé a střední podniky představují dynamický moment ve struktuře podnikatelských 

subjektů. V dnešní době, která má globalizační tendence, působí MSP proti posilování 

monopolních tendencí. MSP se neustále snaží o hledání co nejvýhodnějšího uplatnění na 

lokálním trhu (např. snaží se vyhovovat individuálním přáním), přinášejí drobné inovace, 

adaptují se na proměnlivé potřeby spotřebitele. Navíc se často angažují v okrajových 

oblastech trhu, které jsou pro velké podniky nezajímavé. 

  Malé a střední podniky vytvářejí zdravé podnikatelské prostředí, zvyšují dynamiku 

trhu, vytvářejí pracovní příležitosti za nízkých kapitálových nákladů, mohou napomáhat 

rychlejšímu rozvoji regionů a jsou stabilizujícím prvkem ekonomického systému. Dále 

malé a střední podniky zmírňují negativní důsledky strukturálních změn, vytvářejí 

podmínky pro vývoj a zavádění nových technologií, rychleji se adaptují na požadavky a 

výkyvy trhu a vyplňují okrajové oblasti trhu, které nejsou pro větší podniky zajímavé. 

Postavení MSP a jejich přínos pro regionální politiku můžeme shrnout do následujících 

základních okruhů: 

• mají vysoký podíl na zaměstnanosti 

• vytváří zdravé podnikatelské prostředí 

• mají podíl na ekonomických ukazatelích 

• do regionů přivádějí peníze z fondů EU a státního rozpočtu 

• mají společenské přínosy 
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2.4 Zaměstnanost v MSP 
 
  MSP jsou základním zdrojem pracovních příležitostí. Jsou rozhodující pro posílení 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 

  Zaměstnanost dané země do jisté míry ovlivňuje makroekonomické ukazatele a 

makroekonomický vývoj země či regionu. V České Republice bylo v roce 2006 v malých a 

středních podnicích zaměstnáno více než 60% z celkového počtu zaměstnaného 

obyvatelstva ČR.  

  Z hlediska zaměstnanosti představují malí a střední podnikatelé stabilizující prvek, a 

to díky podílu na celkové zaměstnanosti. Tento podíl má v průběhu let mírnou tendencí k 

růstu. 

 

Vývoj počtu zaměstnanců v MSP
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Graf č. 2 – Vývoj počtu zaměstnanců v sektoru MSP v ČR v letech 1997-2006 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

2.5 Podnikatelské prostředí 
 
  Podnikatelské prostředí je souhrn podstatných vlivů působících na podnikatele, 

podnik a podnikání. Zahrnuje vlivy, které působí na soustavnou činnost prováděnou 

podnikatelem nebo podnikem vlastním jménem a na jeho odpovědnost za účelem 

zhodnocení podnikatelského potenciálu. 

  Rozvoj podnikání je přímo ovlivňován kvalitou podnikatelského prostředí. 

Podnikatelské prostředí je tvořeno širokou škálou podmínek pro podnikání v oblasti 

legislativy, v oblasti institucionální infrastruktury a v oblasti fungování trhů. V současné 
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době je to především koordinace procesu postupného snižování administrativní zátěže 

drobných živnostníků a malých firem, kde již byly první konkrétní kroky zjednodušující 

podnikatelské prostředí realizovány a další následují. Koordinace je prováděna 

Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády ze dne 15.11.2006 č. 1316. 

[3]. 

  Podnikatelské prostředí v ČR prošlo od roku 1989 zásadními změnami. Prakticky 

byla ukončena privatizace a pokračuje tržně determinovaná restrukturalizace celé komerční 

sféry. Přesto v české ekonomice existuje velký rozdíl v produktivitě práce oproti 

nejrozvinutějším zemím. Strukturu české ekonomiky zásadně formoval příliv přímých 

zahraničních investic do sféry průmyslu i služeb. [3] 

  Nejen že stávající podnikatelské prostředí daného regionu ovlivňuje vývoj jak nově 

vznikajících, tak i stávajících podniků, stejně tak tento mechanizmus funguje i opačně a to 

tak, že podniky ovlivňují vývoj podnikatelského prostředí. 

  Evropská Unie, ale i vláda ČR provádějí opatření a podniká kroky, která utváří 

podnikatelské prostředí, tak aby bylo příznivější pro vznik nových firem a příliš 

nezatěžovalo a podporovalo rozvoj firem stávajících. 

  Na základě Koncepce rozvoje malého a středního podnikání, kterou vydává 

Ministerstvo průmyslu byly v minulém programovém období (2004-2006) poskytnuta 

následující opatření ke zlepšení podnikatelského prostředí [3]: 

• ve zdaňovacím období 2004 – 2006 se snížila sazba daně z příjmu právnických 

osob (na 24 %) a některé sazby daně z příjmu fyzických osob (z 15 % na 12 % 

a z 20 % na 19 %) 

• k podpoře mobility pracovní síly byly daňově uznatelné náklady rozšířeny o 

náklady zaměstnavatele vynaložené na dopravu zaměstnanců do zaměstnání a 

ze zaměstnání a o náklady na přechodné ubytování zaměstnanců 

• pro usnadnění založení firmy byla připravena a vládou schválena koncepce 

zjednodušení administrativních postupů při podnikání zřízením centrálních 

registračních míst při živnostenských úřadech. Byl zpracován návrh na 

jednotný registrační formulář, který v sobě soustřeďuje informace pro 

živnostenský úřad, úřad práce, správu sociálního zabezpečení a zdravotní 

pojišťovnu. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 
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úpravu Obchodního zákoníku, která se zabývá zjednodušením a zrychlením 

zápisu do Obchodního rejstříku, 

• byla rozšířena data o malých a středních podnikatelích pro státní správu, banky 

a podnikatelskou samosprávu, která jsou využívána především při formulaci 

návrhů veřejné podpory, vyhodnocování její účinnosti a pro účely úvěrování, 

• bylo zahájeno měření administrativní zátěže způsobované podnikatelům 

právními předpisy a práce na snižování této zátěže s cílem snížit ji minimálně o 

20 %. [3] 

 

2.6 Podíl MSP na ekonomických ukazatelích 
 
  Česká republika se řadí do skupiny zemí EU s nižší ekonomickou výkonností, která 

se však postupně zvyšuje. Česká ekonomika je ekonomikou s vysokou mírou otevřenosti a 

je charakterizována výraznou orientací zahraničního obchodu na členské země EU. 

  Malí a střední podnikatelé jsou doposud, nepochybně i v důsledku podpory, která jim 

je poskytována, schopni držet krok s vývojem efektivnosti a výkonnosti ve velkých 

podnicích. 

  Malí a střední podnikatele v České Republice: 

• Produkují 51,45% výkonů 

• Produkují 52,62% přidané hodnoty 

• Vyplácejí 55,41% mezd 

• Produkují 54,42% investic 

• Spotřebují 54,6% dovozu 

• Produkují 43,5% vývozu 

• Produkují 34,36% HDP 

• Údaje jsou platné za rok 2006. 

  V následujících grafech si můžeme ukázat jednotlivé ukazatele a jejich časový vývoj. 

 

2.6.1 Výkony 

  Výkony zahrnují výrobky, práci a služby vyprodukované jednotlivými 

podnikatelskými sektory. 
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Vývoj podílu MSP na výkonech
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Graf č. 3 – Vývoj podílu sektoru MSP na celkových výkonech v ČR v letech 1997-2006 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

2.6.2 Účetní přidaná hodnota 

  Účetní přidaná hodnota představuje zvýšení hodnoty vytvořené produkce nebo 

prodaného zboží proti hodnotě vstupů materiálu, energie a služeb, resp. zboží při nákupu. 

Tohoto zvýšení je dosahováno efektivním využitím pracovních a kapitálových zdrojů 

podnikání ve výrobních a obchodních procesech. Účetně přidaná hodnota vyjadřuje rozdíl 

výkonů a výkonové spotřeby plus obchodní marži. 
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Graf č. 4 – Vývoj podílu MSP na účetní přidané hodnotě v ČR v letech 1997-2006 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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2.6.3 Mzdy 

  Tento ukazatel nám říká, jakým podílem se malé a střední podniky podílejí na 

celkovém objemu vyplacených mezd v zemi (regionu). Podíl na vyplácených mzdách 

malými a středními podniky má stoupající tendenci. 
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Graf č. 5 – Vývoj podílu MSP na vyplacených mzdách v ČR v letech 1997-2006 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
V roce 1997 nebyl tento ukazatel zjišťován. 

 

2.6.4 Investice 

  Ukazatel podílu celkových investic (hmotných i nehmotných, včetně pozemků) 

malých a středních podniků na celku podnikatelské sféry České Republiky. Z grafu je 

patrné, že podíl malých a středních podniků na investicích, které vznikly v naší 

podnikatelské sféře, je rostoucí. Hodnota pro rok 1997 chybí, v tomto roce se daný 

ukazatel nesledoval. 
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Vývoj podílu MSP na investicích 

0

10

20

30

40

50

60

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

%

 
Graf č. 6 – Vývoj podílu MSP na celkových investicích v ČR v letech 1997-2006 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

2.6.5 Zahraniční obchod 

  V naší zemi se zvyšuje dovoz i vývoz od počátku devadesátých let, což souvisí s 

otevřením naší ekonomiky vůči zahraničí. Se vstupem ČR do EU nabývá zahraniční 

obchod na dynamice. 

  Sledování zahraničního obchodu má svůj význam převážně proto, že je jednou ze 

složek HDP, kde je jako tzv. čistý export, který je rozdílem vývozu a dovozu. 

V následujícím grafu si můžeme všimnout, že malé a střední podniky se na zahraničním 

obchodě velmi výrazně podílejí. Na celkovém dovozu je to více než 50% a na vývozu přes 

40%. Z grafu je patrné, že podíl MSP na dovozu i vývozu má růstovou tendenci. 

 

Vývoj podílu MSP na zahraničním obchodě
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Graf č. 7 – Vývoj podílu MSP na zahraničním obchodě v ČR v letech 1997-2006 

zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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2.6.6 HDP 

  Hrubý domácí produkt (HDP) sleduje výdaje na územním principu. Sleduje výdaje 

domácností a firem v daném státě, včetně zahraničních firem pracujících a investujících 

v daném státě. Tento ukazatel měří výkonnosti naší ekonomiky. Ukazatel HDP je velmi 

užitečný, protože jedním číslem jsme schopni posuzovat jak vývoj vlastní ekonomiky 

v různých letech, tak se srovnávat s okolními zeměmi. 

  Na HDP lze pohlížet i jako na souhrn veškerých výdajů v národním, respektive 

regionálním hospodářství. K základním kategoriím výdajů, které ekonomie v souvislosti se 

strukturou HDP sleduje jsou: 

• spotřební výdaje domácností na zboží a služby 

• kapitálové výdaje firem tj.výdaje podniků na stroje a zařízení, budovy a zásoby 

• vládní výdaje na nákup zboží a služeb sloužících pro vládní a veřejné účely 

• rozdíl mezi příjmy národního hospodářství z vývozu a jeho výdaji za dovezené 

zboží a služby (tzv. čistý export) 

Na tomto ukazateli můžeme pozorovat, jaký  význam mají MSP pro ekonomiku státu 

i regionů. Vzhledem ke skutečnosti, že jejich podíl na tvorbě HDP je více než 30%, navíc 

v průběhu let má tendenci k růstu. Ukazatel podílu MSP na tvorbě HDP se v letech 1997 a 

1998 nesledoval. 
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Graf č. 8 – Vývoj podílu MSP na tvorbě HDP v letech 1997-2006 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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2.7 MSP a Evropské unie 
 

Evropská unie považuje tento sektor za „páteř“ evropské ekonomiky a hybnou sílu 

inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Česká republika se již stala zemí, ve které má 

další charakter vývoje sektoru malého a středního podnikání podstatný dopad na celkový 

ekonomický a tím i sociální vývoj země a jednotlivých regionů. Vstup ČR do EU má beze 

sporu svoje výhody i nevýhody, které se podepisují na MSP. 

 

2.7.1 Podpory prostřednictvím Strukturálních fondů EU 

  Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských 

států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. 

Podpory prostřednictvím Strukturálních fondů řeší operační programy.  Členské státy 

EU jsou povinny vypracovat operační programy pro stanovení podmínek čerpání finanční 

podpory ze Strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti EU. Tyto operační programy 

předkládají ke schválení Evropské komisi. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo pro období let 2007 – 2013 operační 

programy: 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který je hlavním programovým 

dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a 

významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na 

období 2007-2013. Prioritními osami Operačního programu Podnikání a inovace jsou: 

• Vznik firem 

• Rozvoj firem 

• Efektivní energie 

• Inovace 

• Prostředí pro podnikání a inovace 

• Služby pro rozvoj podnikání 

• Technická pomoc 
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Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) je zaměřen na podporu inovací 

včetně ekoinovací, podnikání, informačních a komunikačních technologií a energetiky - 60 

%  rozpočtu je určeno malým a středním podnikům. 

 

2.7.2 Programy podpory MSP realizované ze státního rozpočtu 

Ministerstvo Průmyslu a obchodu vydalo Národní programy podpory malého a 

středního podnikání. Tento dokument byl vydán pro období let 2004 – 2006, jelikož se 

fungování programů osvědčilo, zůstávají tyto programy zachovány i pro období 

následující. Mezi Národní programy podpory malého a středního podnikání patří: 

Záruka – Cílem programu je pomocí zvýhodněných bankovních záruk k bankovnímu 

úvěru a k rizikovému a rozvojovému kapitálu. 

Trh – Cílem je podpořit získávání certifikace ISO a podpora investičně zaměřených 

projektů začínajících malých podnikatelů na území hlavního města Prahy se zhoršenými 

podmínkami pro získání externího financování. 

Progres – Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů umožnit 

realizaci rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a středních 

podnikatelů. 

Poradenství – Cílem je umožnit osobám připravujícím se na podnikání a MSP získat 

cenově zvýhodněné  všeobecné vzdělávání a poradenství. 

Design – Cílem je poskytovat podporu MSP při začleňování designu do jejich 

podnikatelské strategie, při hledání designéra atd. 

Aliance – Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti MSP na zahraničních trzích. 
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3. Analýza faktorů ovlivňujících malé a střední 
podnikání s přihlédnutím na regionální nerovnováhy 

3.1 Podnik a podnikatelské prostředí 
 
  V systémovém pojetí můžeme podnik chápat jako celek, který  se skládá ze 

vzájemně souvisejících prvků. Jedná se tedy o množinu prvků a vazeb s cílovým 

chováním. Prvky uvnitř systému a vně systému jsou spojeny vazbami (vstupními a 

výstupními). Prvky vně systému představují okolí systému (v našem případě je to 

podnikatelské prostředí). Podnik je systém otevřený a z hlediska času jde o systém 

dynamický ( v čase se vyvíjí). 

  Většina prvků okolí podniku je pro podnik velmi důležitá, jelikož každá změna 

v okolí podniku má velký vliv na podnik samotný a to jak na vznik takového podniku, 

nebo na jeho fungování a další vývoj. 

 

3.1.1 Podnikatelské prostředí  

  V předchozí kapitole jsem popsala a definovala podnikatelské prostředí, a věnovala 

jsem se mu z pohledu malých a středních podniků a jakým způsobem jsou tyto podniky 

přínosem a ovlivňují jej. Uvedla jsem, že tyto dvě složky se ovlivňují navzájem. V této 

kapitole bych se chtěla věnovat tomu, jak podnikatelské prostředí ovlivňuje vývoj a vznik 

malých a středních podniků. 

  Reálné podnikatelské prostředí můžeme modelově popsat pomocí faktorů, které se 

v něm uplatňují. Podle jejich umístění, je dělíme na vnitřní a vnější. U vnějšího 

podnikatelského prostředí je vhodné rozlišit dvě vrstvy: 

Makropodnikatelské prostředí – můžeme si ji představit jako „celkový obal“ reprezentující 

celospolečenské podnikatelské klima 

Mezzopodnikatelské prostředí – je spojeno s působením konkrétně věcných regionálních, 

mikroregionálních a lokálních faktorů. 

Do vnitřní vrstvy řadíme tzv. mikropodnikatelské prostředí, do této vrstvy podnikatelského 

prostředí patří vše co se odehrává uvnitř podniku. 

  Na podnikání se odráží vlivy všech tří prostředí. Každá změna jednoho z těchto 

prostředí působí na podnik, také se ale mohou ovlivňovat navzájem. Změna 

v makroprostředí může vyvolat změnu v mezzoprostředí. 
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  Všechny země Evropské Unie se snaží vytvářet příznivé podnikatelské prostředí pro 

malé a střední podniky. Vlády všech členských zemí si uvědomují jak důležitý je tento 

sektor podniků. Malé a střední podniky se všude potýkají s různými překážkami a 

nepříznivými faktory, které na ně působí, ať už při vzniku, nebo při vykonávání jejich 

podnikatelské činnosti. Na podnik a podnikání ale nepůsobí pouze negativní faktory, ale 

jsou i pozitivní, které podnikatelskou činnost podporují a rozvíjejí a na základě nichž 

podnikatelská sféra roste. Některé vlivy, vznikají na regionální úrovni a jsou tedy typické 

pouze pro daný region, některé problémy jsou oproti tomu společné pro všechny podniky 

ať už jsou z kteréhokoliv regionu. V následující části bych se chtěla věnovat vlivům, které 

ovlivňují malé a střední podniky v regionu Moravskoslezsko. Ne všechny vlivy budou 

charakteristické pouze pro tento region. 

 

3.1.2 Historický vývoj Moravskoslezského kraje 
 

  Zaměřujeme-li se při hledání faktorů, které ovlivňují malé a střední podnikání 

v regionu Moravskoslezsko, musíme se zaměřit také na historický vývoj regionu. 

Podnikatelské prostředí Moravskoslezského kraje je poznamenáno dlouhou hornickou 

tradicí, která se zde začalo rozvíjet v 18. století. Od 19. století se v kraji začal rozvíjet 

průmysl založením Vítkovických železáren. Od druhé poloviny 19. století docházelo 

k dynamickému růstu průmyslové výroby a Ostrava se stala průmyslovým centrem 

Rakousko-Uherské monarchie. Začalo docházet k nárůstu populace. Průmyslová tradice 

regionu se umocnila v 50.-70. letech 20. století, kdy byla velmi silně podporována vládou. 

Moravskoslezský kraj se stal centrem těžkého průmyslu (hornictví, metalurgie, 

strojírenství). 

  Od počátku 90. let 20. století prošlo podnikatelské prostředí v  ČR restrukturalizaci. 

Celkově došlo k principiální změně ve vlastnických vztazích. První roky 90. let jsou 

charakteristické tím, že probíhaly restituce a malá privatizace. Soukromé podnikání začalo 

startovat od nuly. Došlo ke změně z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. Tato 

přeměna se hodně podepsala převážně v průmyslových regionech (Moravskoslezsko, 

Severozápad). 

  Nezbytná restrukturalizace a rekonverze průmyslové základny regionu z původních 

převažujících oborů těžkého průmyslu (doly, hutě, těžké strojírenství aj.) na efektivnější 
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aktivity však přináší řadu problémů, které musí region řešit. Je zde nedostatečná podpora 

i finanční zdroje pro služby podporující rozvoj inovačních aktivit a přenos nových 

progresivních technologií. Je potřeba zvýšit podporu nově vznikajících firem, zejména 

firem navazujících na výsledky vývoje a výzkumu. Potenciálem technických škol 

a technicky vzdělaných pracovníků patří region k nejlepším v ČR. Jen pomalu se prosazuje 

spolupráce pracovišť VaV (výzkumu a vývoje) se soukromým sektorem [8]. 

  Restrukturalizace průmyslu přinesla regionu vysokou nezaměstnanost. Zatímco před 

rokem 1990 byla nezaměstnanost v Moravskoslezském regionu, ale i v celé ČR téměř 

nulová, v 90. letech minulého století, začala velmi rychle stoupat. 

  Vliv historického vývoje na úroveň podnikatelského prostředí určitého regionu, nebo 

na vznik nových MSP je jen těžko změřitelný. O tom do jaké míry tento ukazatel je 

omezujícím faktorem se můžeme pouze domnívat. Víme, že největší proměnou musely 

projít regiony Moravskoslezsko a Severozápad. Tyto regiony byly zatíženy těžkým 

průmyslem a těžbou uhlí. Podíváme-li se na grafy. č. 2 a 3, zjistíme že v těchto dvou 

regionech je nejnižší počet malých a středních podniků. 

 

3.2 Vlivy působící na malé a střední podnikání 
 
  V následující části se budu snažit nalézt faktory působící malé a střední podnikání. 

Vzhledem k velké složitosti systému si vytvořím pomocnou veličinu Síla MSP. Jako sílu 

MSP budeme považovat stav, kdy se malé a střední podniky rozrůstají. Pokud bychom tuto 

veličinu chtěli vyjádřit matematickým vztahem, museli bychom sečíst hodnotu všech 

podniků (spadajících do kategorie malých a středních podniků) v daném regionu. 

Matematický vztah by potom mohl vypadat takto: 

 

∑
=

=
n

i
iCPSílaMSP

1  
 

kde: CP…………. Cena všech MSP v daném regionu 

n……………. počet všech MSP v daném regionu 

  V případě vzniku nového podniku z kategorie malých a středních by se k celkové síle 

MSP přičetl vstupní kapitál nového podniku. 
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3.2.1Demografie regionu 
 

Demografie neboli struktura obyvatelstva v daném regionu do určité míry utváří 

daný region. Na základě těchto ukazatelů, si můžeme udělat představu o tom, zda region 

„stárne“, prosperuje, nebo zda je perspektivní pro život atd. Mezi jeden z ukazatelů, které 

se v souvislosti s demografii regionu sleduje, je věkové složení obyvatelstva.  

  Dalším ukazatelem, který se sleduje je pohyb obyvatelstva v daném regionu. 

V Moravskoslezském kraji se od roku 2000 zvyšoval počet vystěhovaných, ale i 

přistěhovaných obyvatel, od roku 2005 ale pohyb obyvatelstva klesá. Nejvyšší počet 

vystěhovalých obyvatel byl v roce 2004, což může souviset se vstupem ČR do Evropské 

Unie. Grafy o pohybu obyvatelstva v regionu a průměrný věk populace jsou v příloze č. 4. 

  Zaměříme-li se na demografii regionu jako na faktor, který ovlivňuje MSP, bude nás 

pravděpodobně nejvíce zajímat věkové složení obyvatel a pohyb obyvatel regionu. 

  Věkové složení obyvatel, má určitě vliv na zaměstnanost daného regionu. Žijí-li 

v daném regionu obyvatelé nižšího věku (předpokládejme že věku středního), 

zaměstnanost by mohla být vyšší. Mladší lidé práci hledají snadněji, jsou mnohem 

flexibilnější, a pokud jsou nuceni odejít ze svého pracovního místa, je pro ně méně 

problematické začít pracovat i na takovém pracovním místě, které se svým zaměřením 

odlišuje od předešlé pracovní pozice. U mladšího obyvatelstva tedy hrozí vyšší riziko 

odchodu z regionu za prací. Je-li v daném regionu nedostatek pracovních pozic, převážně 

mladí lidé se snaží najít práci v okolních regionech, čímž následně může vznikat problém 

nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. 

  Věková struktura se určitě odráží i na počtu MSP v regionu. Novou firmu bude spíše 

zakládat mladý člověk, který například dokončil vzdělání, než člověk, kterému zbývá 10 

let do odchodu do důchodu. 

3.2.2Vliv zaměstnanosti na sílu MSP 
 
  Zaměstnanost a průměrná mzda jsou jedny z nejdůležitějších ekonomických 

ukazatelů prosperity regionu. V praxi se častěji než zaměstnanost používá výraz 

nezaměstnanost, popřípadě míra nezaměstnanosti jako měřený ukazatel. Obecně je míra 

nezaměstnanosti podíl všech nezaměstnaných k osobám schopným pracovat, a žijícím na 

území, pro které se míra nezaměstnanosti měří. Ukazatel míry nezaměstnanosti je jedním 

z hlavních ukazatelů, které vypovídají o regionálních nerovnostech. V naší republice se 
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vyskytují regiony, ve kterých je míra nezaměstnanosti okolo 5%, na straně druhé jsou zde 

slabší regiony, které mají míru nezaměstnanosti nad 10%. Právě region Moravskoslezsko 

patří do slabších regionů.. 

  Mluvíme-li zde o zaměstnanosti, měli bychom brát v úvahu pouze zaměstnanost 

v sektoru malých a středních podniků. 

  Se zvyšováním zaměstnanosti roste síla malých a středních podniků. Nedá se sice 

s určitostí říci, že posílení zaměstnaností má vliv na počet malých a středních podniků, což 

si můžeme ukázat v následující tabulce. 

 
Kraj Zaměstnanost v % Počet MSP 
Hl. m. Praha 60,3 54 895 
Středočeský 57,1 28 993 
Plzeňský 56,7 13 874 
Ústecký 52,2 18 506 
Vysočina 55,4 11 350 
Zlínský 54,3 15 372 
Moravskoslezský 50,5 27 537 

Tabulka č. 2 – Porovnání celkové zaměstnanosti a počtu MSP ve vybraných krajích 
Zdroj: Český statistický úřad 

 
  V tabulce č. 2 si můžeme všimnou, že procento zaměstnanosti v kraji nemá přímý 

vliv na počet MSP v kraji. To může být způsobeno následujícími faktory: 

• Počet MSP nemusí odpovídat skutečnosti, vzhledem k faktu, že v celkových 

součtech nejsou zahrnuty podniky, které při statistickém šetření neuvedly počet 

zaměstnanců. Z toho se dá usuzovat, že výsledný počet MSP v kraji je vyšší, 

než ukazuje tabulka. 

• Území krajů, mají rozdílnou velikost a počet obyvatel. Proto by bylo přesnější 

porovnávat regiony soudržnosti NUTS II.  

• Přítomnost velkých měst. Můžeme si všimnout, že v Moravskoslezském kraji 

je i přes nízkou zaměstnanost, poměrně velký počet MSP. Tento kraj disponuje 

městem Ostravou, které je třetím největším v republice, dále jedním 

z nejvyšších počtu obyvatel a velkou rozlohou území. 

 

  V následujícím diagramu si ukážeme další souvislosti mezi zaměstnanosti v MSP a 

sílou MSP. 
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Obrázek č. 1 – Vliv zaměstnanosti na sílu MSP 

 
  Z příčinného diagramu vidíme, že zvýšením zaměstnanosti, se zvyšuje objem 

vykonané práce, díky vyššímu objemu vykonané práce se zvýší zisky z vykonané práce, 

které zesilují MSP. Tyto zisky podniky opět proinvestují do své činnosti, ať už je to nákup 

nového vybavení, rozšíření podnikatelských aktivit, nebo investují do vzdělání svých 

zaměstnanců. 

  Zaměstnanost, ale nemusí sílu MSP pouze zesilovat, ale může mít i opačný efekt. 

Čím víc v určitém regionu roste zaměstnanost, tím začíná být po určitých pracovních 

profesích větší poptávka. Váha pracovníka na místním trhu se začíná zvětšovat, a 

zaměstnavatelé jsou nuceni takového pracovníka motivovat vyšším platovým 

ohodnocením. Rostou tedy průměrné mzdy. Ale vyšší náklady na mzdy, znamenají pro 

podnikatele vyšší výdaje. Tedy jisté oslabení. Tento vztah můžeme vidět na obrázku č. 2.  
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Obrázek č. 2 – Vliv zaměstnanosti na výši nákladu na mzdy 

 
  O tom jaký vliv má míra zaměstnanosti na výši průměrné mzdy se můžeme podívat 

do následující tabulky. 

 
Počet zaměstnanců v tis. Průměrná měsíční mzda v Kč 
Z toho v podniku s poč. 

zaměstnanců 
Z toho v podniku s počtem 

zaměstnanců 
Rok 

20 - 49 50 - 249 20 - 49 50 - 249 
2002 475,9 1001,6 14434 15346 
2003 534,5 981 15334 15928 
2004 521,7 974,5 16 409 17 001 
2005 516,7 1 009,2 17 201 17 934 
2006 530,4 1 013,9 18 219 19 036 
Tabulka č. 3 – Porovnání počtu zaměstnanců v MSP a jejich průměrné mzdy 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
  V tabulce č. 3 můžeme vidět, že s rostoucím počtem zaměstnanců v sektoru malých a 

středních podniků, roste i průměrná mzda. Na průměrnou měsíční mzdu ale působí více 

vlivů, nejen zaměstnanost, ale i zvyšující se životní úroveň obyvatelstva, snaha vyrovnat se 

evropským průměrným mzdám, inflace a další aspekty.  

3.2.3Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil 
 

. V dnešní době zaměstnavatelé velmi často řeší problém nedostatku kvalifikovaných 

pracovních sil. Tento problém mají nejen malí a střední podnikatelé, ale i velké 
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průmyslové podniky. Na obrázku č. 3 je ukázán vliv nedostatků pracovních sil na sílu 

MSP. 
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Obrázek č. 3 – Vliv nedostatku pracovních sil na sílu MSP 

 
Nedostatek pracovních sil na sílu MSP oslabuje. Pokud podnik potřebuje přijmout 

nového  pracovníka aby se mohl dále rozvíjet a na trhu práce takový pracovník není, je to 

pro podnik problém. V daný moment, začnou podniku unikat zisky, které by mohl mít 

z práce nového zaměstnance. Podnik musí vynakládat finanční prostředky na hledání 

nového pracovníka. V případě, že určitá profese není na trhu práce delší dobu, může být 

pro podnik řešením, spolupracovat se vzdělávacími institucemi, které daný typ pracovníka 

„vychovávají“. 

Počet kvalifikovaných pracovníků v regionu je určen celkovým počtem pracovníků a 

mírou vzdělání a rekvalifikací. Podnikatel potřebuje pro určitou pozici určitý typ 

pracovníků. Pokud po delší dobu tito pracovníci nejsou, zvyšuje se po nich poptávka. Ke 

snížení této poptávky je možné dojít dvěma způsoby: 

• zvýšit míru vzdělání a rekvalifikací, čímž se zvýší počet kvalifikovaných 

pracovníků v regionu 

• importovat pracovní sílu z jiných regionů 

Diagram zachycený na obrázku č. 4 se snaží popsat obě situace. 
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Obrázek č. 4 – Nedostatek pracovních sil 

 
V  případě zvýšení míry vzdělání a kvalifikace se naplnění potřebných profesí 

projeví se zpožděním. Pokud je poptávka po určité profesi dlouhodobě stálá, vzniknou 

v regionu vzdělávací programy. Malí a střední podnikatelé mohou s těmito vzdělávacími 

programy spolupracovat a do budoucna si určité pracovníky „vyhlédnout“, popřípadě jim 

umožnit práci již během studia. Vytvořit jim určité zázemí, tak aby tito pracovníci měli 

zájem po skončení studia se dané profesi věnovat a zůstat v daném podniku. Nedostatek ve 

vzdělávacích prostředcích regionu může podnikatel vyřešit i jiným způsobem, a to tak, že 

bude přijímat i nekvalifikované pracovníky, které si sám vyškolí a zaučí. Pokud je ale i 

nadále nedostatek pracovníků, dochází k zaplnění zbývajících míst mimoregionálními 

pracovníky.  

Jedním z dalších problému, se kterým se zaměstnavatelé v dnešní době potýkají, je 

odchod kvalifikovaných pracovníků do zahraničí. V některých typech podniků tak vzniká 

vysoká fluktuace zaměstnanců, což podnikání velmi oslabuje, protože při nedostatků 

pracovníků přicházejí o zisk. 
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3.2.4Vliv dotací na podporu malého a středního podnikání 
 

V předchozí kapitole jsem popsala dotační programy na podporu malého a středního 

podnikání. Dotace významným způsobem přispívají k růstu malých a středních podniků. 

Na grafu č. 9 můžeme vidět výši podpor pro malé a střední podniky, které byly v roce 2006 

rozděleny pro jednotlivé regionální jednotky NUTSII. 
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Graf č. 9 – Výše podpor pro MSP v roce 2006 v regionálním členění 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

Kladný dopad ale nemají pouze dotace, které jsou určené výhradně pro malé a 

střední podniky, ale svým způsobem i dotace, které jsou určeny nepodnikatelským 

subjektům, prospívají ekonomice regionu. Peníze z dotací se dostanou do oběhu financí 

v regionu, což také přispívá k ekonomickému růstu. Jako příklad dotací ze státního 

rozpočtu, které nejsou určeny výhradně malým a středním podnikům jsem vybrala 

následující: 

• Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a 

Moravskoslezského regionu - podpora rozvoje infrastruktury podporující malé 

a střední podnikání v regionech s vysokou nezaměstnaností kvůli ukončené 

těžbě černého a hnědého uhlí. 

• Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně 

postižených regionů - též snaha pomoci rozvoji malé a střední podnikání ve 

výše uvedených regionech, jejichž definicí se zabývá Regionální politika ČR. 

• Státní program podpory cestovního ruchu. 
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• Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů 

na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se 

soustředěnou podporou státu - cílem programu je snaha vytvořit podmínky pro 

vznik nových pracovních míst prostřednictvím podpory podnikatelských 

záměrů ve vybraných regionech. 

 

Dotace z Evropské Unie proudí ze strukturálních fondů v rámci politiky soudržnosti 

pro různé účely. EU počítá na období 2007-2013 s částkou zhruba 752 mld. Kč pro 

regionální rozvoj ČR.  

Rozvoj malého a středního podnikání je důležité pro všechny hospodářsky slabé 

regiony, jako jednoho z nejdůležitějších aspektů pro zvýšení prosperity regionu.  

3.2.5Vliv legislativy na sílu MSP 
 

Legislativní rámec ČR je známým problémem pro rozvoj a zakládání podniků. Malé 

a střední firmy si stěžují na nepřehlednost zákonů, vysoké administrativní zatížení, a na 

platbu vysokých daní. 

Legislativu daného státu utváří vláda. S tím jak se po určitém časovém horizontu 

mění vládní uskupení mění se i zákony. Každá vláda vytváří nové zákony a novely 

k zákonům, čímž se legislativní rámec stává stále složitější a nepřehlednější. Vláda může 

svými rozhodnutími podnikáni podporovat, nebo mu zamezovat. Obecně platí, že každá 

vláda se snaží podporovat malé a střední podniky, vytváří takové mechanizmy, které budou 

k podnikání vstřícné. Někdy ale může udělat takové rozhodnutí, které má bohužel 

nepříznivý vliv na podnikání. Nejvíce ohroženými skupinami se stávají právě podniky 

malé a živnostníci. Jako jeden z nejčastějších omezujících faktorů, který malí a střední 

podnikatelé uvádějí, je velká nepřehlednost zákonu a také špatná vymahatelnost práva. 

Daně jsou hlavním příjmem státu. Hlavními zdroji daňových příjmů jsou daň 

z příjmu fyzických osob (DPFO), daň z příjmu právnických osob (DPPO) a daň z přidané 

hodnoty (DPH). Výše daně z příjmu je rozdílná, liší se podle formy podnikání (zda se 

jedná o právnickou či fyzickou osobu). Příjem samostatně výdělečných osob musí být 

použit na spotřebu, investice a úspory nebo na zajištění. V daňových systémech příjem 

z podnikatelských operací prováděných samostatně výdělečnými podnikateli podléhá dani 

z příjmu. Daň z příjmu fyzických osob se podle výše základu daně pohybuje od 15-32%, u 
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právnických osob činí sazba daně 31%. Toto daňové zatížení je pro podniky poměrně 

vysoké, což má za následek nižší čistý zisk, díky čemuž podniky méně investují vydělané 

peníze zpět do své podnikatelské činnosti. 

Co se sazby daní týká, problémem pro podnikatele je také zvýšení snížené sazby 

daně na 9%. 

Dalším problémem v oblasti daní je příliš složitý daňový systém, který vede k 

nadbytečné administrativě. 

Mezi hlavní negativa a obavy, které podnikatelé nejčastěji uvádějí patří: 

• vysoká administrativní zátěž podnikatelů, která ročně činí 86 mld. Kč, což je 

2,5 procenta HDP 

• zvýšení snížené daňové sazby na 9 % 

• vysoké ceny energií a paliv 

• zdlouhavost soudních řízení 

• právní rámec firemního úpadku 

V letošním roce připravuje vláda opatření, které sektor malých a středních podniků 

vítají, a které povedou k odstranění dosavadních bariér. Měly by to být následujíc změny: 

novela obchodního zákoníku a občanského soudního řádu, kde bude zavedena 5denní a ve 

složitějších případech 10denní lhůta pro zápis do obchodního rejstříku. 

nabytí účinnosti novely živnostenského zákona, která zjednoduší administrativu a usnadní 

vstup do podnikání 

• snižování administrativní zátěže podnikatelů 

• změna zdaňování příjmů právnických osob na 21 procent 

• nový úpadkový zákon, který by měl upevnit postavení věřitelů 

• velmi očekávané je také zavedení jednotného výběrního místa pro placení daní 

a zákonného pojistného 

• stornování výplaty nemocenské prvních 14 dnů na straně zaměstnavatele 

 
Dalším problémem vycházejícím z legislativy je administrativní zatížení podnikatelů. 

Není to ale jenom administrativa související s podnikatelskou činností, ale také 

administrativa ze strany úřadů a vysoká byrokracie. Přílišná administrativa podnikání 

zatěžuje a jeho sílu oslabuje. Jedním z takovýchto názorných příkladů může být příliš 

složitý systém zaměstnávání cizince. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků 
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u nás, hledají zaměstnavatelé pracovní sílu v zahraničí. Problém ale nastává s místními 

úřady, kdy proces zaměstnání tohoto pracovníka je na tolik zdlouhavý, že firmy přicházejí 

o zisky. 

Jako administrativu ale nesmíme opomenout vyplňování státních statistických 

výkazů. Právě hledání optimální zátěže podnikatelů při zachování kvality výstupů je 

jedním z hlavních strategických cílů ČSÚ. ČSÚ provedl v roce 2005 rozsáhlé šetření 

zaměřené na sledování administrativní zátěže. V následující tabulce jsou uvedeny 

výsledky, ČSÚ kvantifikoval zatížení respondentů při vyplnění státních statistických 

výkazů ( v roce 2005 jich bylo 115). 

 

Právní předpisy Počet právních 
předpisů 

Informační 
povinnosti (počet) 

Administrativní zátěž 
(v tis. Kč) 

Zákony 0 0 0 
Prováděcí 
předpisy 1 115 579839 
Celkem 1 115 579839 

Tabulka č. 4 – Vyčíslení administrativní zátěže v roce 2005 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

3.2.6Vliv nově příchozího investora na sílu MSP 
 

Moravskoslezský kraj zatím nebyl ve středu zájmu potenciálních investorů i přesto, 

že na firmy, které investují na území kraje, se většinou vztahují nejvýhodnější podmínky 

z národních pobídkových schémat a zároveň nejvyšší možné podpory. Jednou z hlavních 

bariér příchodu investorů byla zejména špatná dopravní dostupnost Teprve zahájení 

výstavby dálnice D47 a rychlostní komunikace R48 na území kraje zvýšilo zájem investorů 

o kraj.  

Vliv nově příchozího investora si můžeme ukázat pomocí diagramu znázorněném na 

obrázku č. 5. 
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Obrázek č. 5 – Vliv nového investora na Sílu MSP 

 
Přímé zahraniční investice mají na českou ekonomiku celou řadu pozitivních efektů. 

V prvé řadě jsou významným zdrojem tvorby pracovních míst, a to nejen přímo u 

příchozích investorů, ale také u českých firem, které od nich získají dodavatelské zakázky. 

V tabulce č. 5 můžeme vidět, kolik vzniklo nových pracovních míst u dodavatelů 

v Moravskoslezském kraji. Údaje jsou zpracované firmou Deloitte v Analýze dopadů 

investičních pobídek v Moravskoslezském kraji[9]. 

 

 
Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vytvořená prac. místa u 
dodavatelů 0 288 107 483 1214 2678 2320

Tabulka č. 5 – Vytvořená pracovní místa u dodavatelů v Moravskoslezském kraji 
Zdroj: CzechInvest 

 
Pro MSP mohou znamenat zahraniční investice nové obchodní pobídky. Malé a 

střední firmy nacházející se ve stejném regionu jako zahraniční investor, velmi často 

uzavírají dodavatelské smlouvy s tímto investorem, čímž pro ně vzniká šance zapojit se do 

globálních produkčních řetězců a získat tak nové zakázky. 

Díky novým zakázkám, které vznikají pro malé a střední podniky v blízkosti nových 

investorů, roste síla MSP. Pokud počet zakázek pro MSP stoupne na určitou mez, musí se 
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MSP začít rozrůstat, vytvořit nové pracovní pozice, což může přispět ke snížení 

nezaměstnanosti v regionu. 

Příchod velkého zahraničního investora ale nemusí znamenat pouze přínosy pro 

region a pro posilování malých a středních podniků, obvykle znamená i negativní dopady. 

Příchod velkého investora může taky znamenat zánik jiných podnikatelských subjektů, což 

může znamenat, že na 5000 nových pracovních příležitostí jich 2500 zanikne. Vše záleží 

na celkovém prostoru a velikosti trhu. Pokud přicházející podnik bude využívat zatím 

nezaplněné mezery na trhu, bude to pouze přínosem, pokud ale bude chtít spotřebovávat již 

využívané zdroje, jen tím nahradí stávající podniky a jimi nabízené pracovní příležitosti. 

3.2.7Vliv investic na sílu MSP 
 

Podniky část svých zisků obvykle investují, čímž zpětně opět posilují. Investovat 

podnik může do svého rozšíření (např. rozšíření palety nabízených služeb) či inovace 

(zefektivnění výrobních metod). Svým rozšířením také podnik zvyšuje svou poptávku, 

čímž umožňuje jiným podnikatelským subjektům (např. dodavatelům), kteří se tuto 

zvýšenou poptávku snaží využít, se rozvíjet. V konečném důsledku investování vždy dojde 

k zesílení MSP. 

Chceme-li posoudit účinnost investic musíme si určit časový horizont, po který 

budeme tento vliv posuzovat. Z krátkodobého hlediska znamenají investice pro podnik 

oslabení, protože podnik investuje dostupné finanční prostředky. Zhodnocení dané 

investice se projeví až po určité době. Proto musíme brát v úvahu zpoždění. 

3.2.8Vliv finančních prostředků na sílu MSP 
 

Mezi základní potřeby pro provozování podnikatelské činnosti je zajištění 

dostatečného finančního krytí. Potřeby finančních prostředků můžeme rozdělit do dvou 

skupin: 

• Na zahájení podnikání 

• Na provoz podnikatelské činnosti 

Založení firmy a nezbytné výdaje spojené se zahájení podnikání můžeme financovat 

ze zdrojů vlastních (vklady podnikatele a případných společníků) a zdrojů cizích 

(bankovních úvěrů, půjček nebo leasingu). 
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Problémy vznikají při potřebě cizích zdrojů. Banky nabízejí úvěry krátkodobé, 

střednědobé i dlouhodobé. Cenou za poskytnutí bankovních úvěrů je úrok a ostatní výdaje 

spojené s jeho získáním. Podnikatelé velmi často uvádějí za největší překážku vysoké 

úroky z úvěru. 

Problémy financování ale musí řešit i podnikatelé, kteří na trhu již nějakou dobu 

působí. Ti obvykle svou podnikatelskou činnost financují ze zisku, kterého dosáhli 

v předcházejícím účetním období. Může se ale stát, že zisk není dostatečný na zajištění 

financování podnikatelské činnosti a podnikatel musí přistoupit na alternativní řešení.  

Finanční zdroje mohou mít na sílu MSP dvojí vliv, mohou ji zesilovat, v případě, že 

se podnik nedostane do finančních potíží, ale i zeslabovat a to tehdy, když kvůli 

nedostatečnému finančnímu krytí nemůže vzniknout nový podnik, či jiný musí svou 

aktivitu ukončit. 

3.2.9Vliv kupní síly na sílu MSP 
 

Kupní síla představuje množství zboží a služeb, které může být zakoupeno za určitou 

sumu peněz při dané cenové hladině. Porovnání kupní síly jednotlivých zemí je základem 

teorie parity kupní síly. 

Na kupní sílu působí deflace (zvyšuje) a inflace (snižuje). Deflace je pokles absolutní 

meziroční pokles cenové hladiny v hospodářství. Obvykle se měří indexem 

spotřebitelských cen. Opakem deflace je inflace. Na rozdíl od inflace k deflaci dochází 

velmi zřídka; většinou ve velmi vyspělých zemích a pouze v krátkých časových obdobích. 

Během krátkodobé deflace nemusí docházet v ekonomice k nepříznivým jevům. Během 

deflace spotřebitelé za zboží a služby platí méně, avšak pro výrobce a prodejce se jedná o 

nevýhodnou pozici - podstatně nižším inkasem za poskytované výrobky a služby. 

Na obrázku č. 6 můžeme vidět zjednodušenou závislost mezi kupní sílou a jejím 

vlivem na sílu MSP. 
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Obrázek č. 6 – Vliv kupní síly na sílu MSP 

 
Inflace kupní sílu oslabuje, působí na ni negativně. Inflace způsobuje vyšší ceny za 

zboží a služby, znamená to, že při růstu inflace by prodejci měli inkasovat vyšší tržby 

z prodeje. Ale na straně druhé působí inflace negativně na spotřebitelé. Pokud zůstávají 

příjmy spotřebitelů stejné, tak při inflaci utrácí méně peněz, popřípadě volí levnější 

varianty výrobků či služeb. Aby kupní síla působila pozitivně na sílu MSP (zesilovala ji), 

musela by se dostat na takovou mez, kdy příjmy obyvatelstva rostou rychleji, než je nárůst 

inflace. 

3.2.10Schopnosti podnikatele 
 

Na začátku každého podnikání je člověk. A právě vlastnosti daného člověka do velké 

míry ovlivňují jaký bude životní cyklus daného podniku. Za úspěšným podnikáním stojí 

hlavně schopnosti podnikatele, který podnik zakládá, nebo se dostane do vedení již 

fungujícího podniku. Úspěšnost podnikání může ovlivnit: 

• Dobrý podnikatelský záměr 

• Umění řídit lidi a motivovat je k dobrým výsledkům 

• Umění dělat strategická rozhodnutí 

Na dnešním trhu uspějí jen ti, kteří přijdou s novým nápadem na podnikatelskou 

činnost a zaplní tak mezeru na trhu. Ale není to jen dobrý nápad, dobrý podnikatel musí 

také umět vést lidi, motivovat je k dobré práci, a dávat jim takové podněty aby svou práci 

dělali rádi a neodcházeli ke konkurenci za lepšími podmínkami. Pokud se podnikání daří, 

musí podnikatel umět dobře odhadnout, kdy je vhodná doba pro investování, které by 

mohlo posílit jeho pozici na trhu. Musí mít také dobrý odhad na takové obchodní 
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příležitosti, na které jeho podnik stačí. Na obrázku č. 7 vidíme, jak se v podniku odrazí 

vlastnosti podnikatele (umění motivovat zaměstnance). 

 

Motivace
zaměstnaců

Snaha odvést co
nejlepší práci

Výkony z
odvedené práce

Platové prémie Odchod
pracovníků

+

+

+

+

+

+

-
R1

R2 B1

 
Obrázek č. 7 – Motivace zaměstnanců 

 
V diagramu jsou 3 zpětnovazební smyčky – 2 pozitivní (R1 a R2) a 1 negativní (B1). 

Smyčka R1 je zpětnou vazbou, která popisuje vztah mezi motivací zaměstnanců a 

platovými prémiemi. Vidíme zde, že zaměstnance můžeme motivovat například právě výše 

platových prémií. 

Smyčka R2 popisuje, jak správná motivace zaměstnanců může vést zaměstnance ke 

snaze odvádět co nejlépe svou práci. Snaha zaměstnanců odvádět co nejlépe svou práci, 

vede k vyšším výkonům z odvedené práce, za což jsou zaměstnanci lépe zaplacení 

(například právě ve formě prémií). 

Smyčka B1 je negativní zpětnou vazbou, kdy motivace zaměstnanců vede ke 

snižování jejich odchodů ze zaměstnání z důvodu nespokojenosti s práci. Smyčka dále 

sleduje stejnou cestu jako smyčka R2. 

3.2.11Prostory pro podnikání 
 

Nedílnou součástí každého podnikání jsou prostory, ve kterých podnikatel může 

provozovat svou podnikatelskou činnost. Potřeba prostor se odvíjí od druhu podnikání. 

Většina firem se soustřeďuje do městských center, kde obývají administrativní prostory. 

Jedná-li se ale o podnikatelskou činnost, zaměřenou např. na průmyslovou produkci, je 

k této činnosti potřeba větších prostorů, než jsou právě zmiňované kanceláře. 
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Je potřeba míst, kde mohou podnikatelé provozovat svou podnikatelskou činnost, 

popřípadě spolupracovat se sektorem vědy a výzkumu. Mezi takové prostory patří: 

• Vědecko-technologické parky 

• Podnikatelské inkubátory 

• Průmyslové zóny 

• Lokality brownfields 

V kraji je momentálně 12 průmyslových zón, vědecko-technologický park v areálu 

VŠB-TU Ostrava, v tomto areálu také momentálně vzniká podnikatelský inkubátor. 

3.2.12Konkurence 
 

Říká se, že zdravá konkurence dobrý podnik může jenom posílit. Ale malé a střední 

podniky se musejí potýkat se silnou konkurenci, vedle které mají jen malou šanci na 

úspěch. Během posledních 10 let se na našem trhu rozšířily obchodní řetězce a velké 

hypermarkety, které konkurují menším podnikatelům a to především ve formě nízkých 

cen, které si malé podniky nemohou dovolit. Dalším konkurenčním odvětvím je dovoz 

levného zboží z Asie. Díky levnější pracovní síle na tamním trhu práce, se výroba velkých 

podniků převádí do Asie a místní výrobci nejsou schopni konkurovat v cenách zboží. Je 

pro ně takřka nemožné nasadit nízké ceny, protože by zkrachovali. 

Dá se říci, že konkurence těchto velkých podniků je vůči malým a středním firmám 

„nečestná“, a převážně sféru malých a  středních podniků oslabuje. 

 

3.3 Shrnutí analýzy 
 

Všechny výše uvedené vlivy, které se odrážejí na oslabování či posilování sféry 

malých a středních podniků jsem se pokusila graficky znázornit v diagramu vlivů 

působících na MSP, který je v příloze č. 7. I když se může zdát, že diagram je velmi 

podrobný, ve skutečnosti je zachycen na hrubé rozlišovací úrovni. Vzhledem ke složitosti 

systému a velké provázanosti jednotlivých vlivů by bylo téměř nemožné pro tuto práci 

zvolit větší rozlišovací úroveň. Jak si můžeme v diagramu všimnout tak na MSP se 

odrážejí vlivy z nejrůznějších oblastí. Stejně tak to funguje naopak, MSP a jejich případné 

posílení či oslabení se mohou odrazit v těchto oblastech. Myslím si, že každý z nás by 

našel spoustu dalších vlivů ať už kladných nebo záporných. Čímž bychom zjistili jak 
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obsáhlý, komplikovaný a jak jsou všechny jednotlivé prky systému provázané a navzájem 

se ovlivňují. Proto bylo nutné zvolit si určitou rozlišovací  úroveň na které se daný systém 

bude analyzovat. Pokud bychom chtěli zaznamenat opravdu všechny prvky daného 

systému, bylo by to vzhledem k jeho složitosti, v této práci nemožné. 

  V následující části popíšu jednotlivé závislosti znázorněné v Souhrnném diagramu 

vlivů působících na malé a střední podnik, který je uveden v příloze č. 7 

 

Zaměstnanost – jak již bylo uvedeno výše, zaměstnanost a sektor MSP jsou úzce 

propojení. Zvýšení počtu MSP snižuje zaměstnanost. Stejně tak z opačného pohledu 

zvýšením zaměstnanosti se posílí MSP. Znamená to, že s rostoucí sílou MSP roste i 

zaměstnanost v kraji. Ovšem s rostoucí zaměstnaností se zvyšuje průměrná mzda 

pracovníků (roste hodnota pracovníka na trhu práce), což znamená pro podnik jisté 

oslabení díky vyšším výdajům na mzdy. S vyšší zaměstnanosti v regionu může docházet 

také k nedostatku kvalifikovaných pracovníků a odborníků. 

 

Kupní síla – kupní síla ovlivňuje množství prodaného zboží a služeb. Jak můžeme 

vidět v diagramu, s rostoucí zaměstnaností se zvyšuje průměrná měsíční mzda a s tím roste 

i kupní síla obyvatelstva. Kupní sílu ovlivňuje inflace (negativně, oslabuje ji) a příjem 

obyvatelstva. Čím vyšší je příjem obyvatelstva, tím roste jejich kupní síla, ovšem pouze za 

předpokladu, že růsty mezd jsou vyšší než růst inflace. S rostoucí kupní sílou se prodá více 

zboží a služeb, což nakonec zvyšuje tržby. 

 

Administrativa – administrativa podnikatelé omezuje. Omezení si můžeme 

představit například v nižší prodejnosti zboží a služeb a to z důvodu, že v době, kdy se 

podnikatel (popřípadě zaměstnanec podniku) musí věnovat administrativě, přichází o zisky 

(nemůže se věnovat prodeji). 

 

Daně – legislativa ovlivňuje podnikání v mnoha způsobech. Jednou z oblastí, která 

asi nejvíce ovlivňuje všechny podnikatele jsou daně. Daně zvyšují peněžní výdaje podniku 

v podobě pravidelných odvodů (zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance, daň 

z příjmu, daň z nemovitosti, silniční daň, daň z přidané hodnoty atd.). Na konci účetního 

období snižují daně celkový zisk podniku. 
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Vstup nového investora do regionu – představuje posílení síly MSP, ale i oslabení 

v podobě větší konkurence. Každý nový investor vytváří nová pracovní místa, čímž 

dochází ke zvýšení zaměstnanosti. Nový investor na sebe také „nabaluje“ menší podniky 

v regionu. Ty často plní funkci dodavatelů. Tím vznikají pro MSP nové zakázky, které 

mají často za následek vznik nových pracovních míst u MSP, tak dochází ke zvyšování 

zaměstnanosti. Jaký vliv má snižování zaměstnanosti na MSP již bylo uvedeno výše. 

Ovšem každý nový investor nemusí znamenat pouze pozitiva pro daný region. Může 

vystupovat i v podobě konkurence. A pro spoustu MSP může nový investor v daném 

regionu znamenat konkurenci, které malé a střední podniky dokáží jen těžko čelit. 

 

Konkurence – vstup každého nového konkurenčního podniku může znamenat pro 

stávající podniky na trhu hrozící nebezpečí. Zvláště v podobě velkých obchodních řetězců. 

Ty jsou pro malé a střední podniky vždy oslabením. V diagramu je zachycen vztah, kdy 

s přibývajícím růstem MSP, vzniká vyšší konkurence. Vyšší konkurence může ale 

znamenat také vyšší tlak na některé podniky, a ty které nejsou schopny danému tlaku 

„čelit“, jsou nuceny svou činnost ukončit. Což má za následek oslabení sféry MSP. 

 

Investice – investice jsou důležitou součástí každého podnikání. Díky investicím se 

podnik může rozrůstat, inovuje svoje stávající zařízení apod. Investice znamenají pro 

podnik zvýšené výdaje. Novou investici můžeme financovat jak z vlastních zdrojů, tak 

z cizích zdrojů ve formě půjčky od banky, nebo leasingu. Je-li investice uskutečněna v 

„pravý čas“, je pro podnik vždy přínosem. Ovšem zhodnocení, zda investice byla, či 

nebyla k prospěchu podnikání se vždy projeví až s časovým odstupem. Dochází zde 

časovému zpoždění. 

 

Financování podniku – máme zde na mysli financování provozu podniku. Pokud si 

podnik svou činností na sebe vydělá (vykazuje zisk), jeho síla roste. Horší situace nastává 

v případě, kdy si podnik na svou činnost musí peněžní prostředky vypůjčit. Vypůjčené 

peníze sice znamenají jednorázový vyšší příjem, ale z dlouhodobějšího hlediska jsou pro 

podnik spíše zátěží než přínosem, protože v pravidelných intervalech vykazuje výdaje na 

splácení finančního závazku, který se zvyšuje o platbu úroků. 
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Prostory pro podnikání – prostory ve kterých podnik provozuje svou činnost. 

Uvažujeme zde situaci, kdy prostory jsou pro podnikatele nevyhovující (příliš malé, příliš 

drahý nájem apod.). Takovéto prostory znamenají pro podnik zátěž, převážně finanční. 

Jsou-li ale prostory příliš malé, mohou znamenat menší objem prodaného zboží a služeb. 

 

Dotace na podporu MSP – dotace mají jednoznačně pozitivní vliv na sílu MSP. 

Znamenají přísun peněžních prostředků na podporu podnikání (uvažujeme zde pouze 

dotace, které jsou na podporu malých a středních podniků). 

 

Mentální schopnosti podnikatele – jsou schopnosti daného podnikatele. Uvažujeme 

zde dvě situace, jednak je to motivace zaměstnanců a potom schopnost podnikatele vést 

podnik a omezit  tak nepotřebné výdaje. V případě motivace zaměstnanců, bereme v úvahu 

podnikatele, který má pozitivní vliv na své zaměstnance a umí je motivovat k dobré práci, 

zaměstnanci z takového podniku neodcházejí. V případě schopností podnikatele vést 

podnik mohou nastat dvě situace 

• Podnikatel je schopný a omezuje nepotřebné výdaje na minimum 

• Podnikatel dělá špatná rozhodnutí a výdaje převažují nad příjmy 

 

Nedostatek kvalifikované pracovní síly – nedostatek kvalifikovaných pracovních 

sil se vždy ukazuje jako velký problém pro podniky. Máme zde znázorněn vztah mezi 

odchodem pracovníků do zahraničí, vzdělávací politikou regionu, příchodem 

mimoregionálních pracovníků a sílou MSP. Pracovní nabídky z EU způsobují větší odchod 

mladých kvalifikovaných lidí do zahraničí, čímž nastává nedostatek pracovní síly na 

místním trhu. Tento nedostatek můžeme snížit vzděláváním pracovníků, spoluprácí se 

vzdělávacími institucemi nebo poptávkou po zaměstnancích v okolních regionech. 

Nedostatek pracovní sil sílu MSP oslabuje, ale s rostoucí sílou MSP se zvyšuje nedostatek 

pracovních sil.  

 

Vliv podstatného okolí na systému - Dalším důležitým faktorem, na který nesmíme 

zapomínat a který také velmi výrazným způsobem ovlivňuje systém je jeho okolí. Systém 

je s podstatným okolím spojen vazbami (v případě, že se nejedná o systém uzavřený) a je 
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svým podstatným okolím ovlivňován. Změna v okolí systému může vyvolat změnu uvnitř 

systému, která může být negativní i pozitivní. Stejně je to i v tomto případě. Snad by se 

dalo říci, že tento systém velice citlivě reaguje na změny svého podstatného okolí. Co si 

tedy pod pojmem podstatné okolí představit? V tomto případě to může být například 

politická situace, ekonomická situace, nebo okolní regiony. Jak může politická nebo 

ekonomická situace ovlivňovat daný systém? Například změnou vlády. Každá nová vláda 

vytváří nové zákony. Změna zákona může podnikatelům pomoci, ale také hodně ublížit. 

Jsou vlády, které se snaží vytvářet příznivé podmínky pro podnikatele (např. v podobě 

snižování daňové zátěže, odpuštění platby daně v prvních letech zahájení podnikatelské 

činnosti, či v podobě nejrůznějších odpočtů od základu daně). Také vytváření nových 

zákonů, které usnadňují zahájení podnikání. Oproti tomu jiná vláda vytvoří takové zákony, 

které mají za následek ukončování činnosti, protože podmínky které nastanou, se stanou 

pro spoustu podnikatelů neúnosné. Také změna ekonomické situace výrazným způsobem 

ovlivňuje daný systém. V dnešní době jsme svědky celosvětové ekonomické krize, kdy 

spousta podniků krachuje, omezuje výrobu či propouští zaměstnance protože nemá 

zakázky. Ve velké většině se to týká velkých podniků. Ty ale mají přímou vazbu na malé a 

střední podniky, které velmi často „hrají“ úlohu dodavatelů. Pokud takovýto velký podnik 

omezí výrobu, je logické že spousta dalších podniků, které jsou na něj „napojeny“ musí 

také omezit svou činnost. A zde opět sehrává roli i politická situace, kdy vláda hledá řešení 

jak těmto podnikům pomoci (právě změnou legislativy) aby nebyly nuceny ukončit svou 

činnost, což by samozřejmě znamenalo i zvýšení nezaměstnanosti. Je tedy patrné, že 

provázanost systému se svým okolím je velmi úzké, a že daný systém se se svým okolím 

navzájem ovlivňují. 
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4. Návrh hypotetického teoretického modelu v prostředí 
Powersim Studio 2005 (spolu s analýzou omezujících 
podmínek a simulace možného vývoje) 

4.1 Omezující podmínky 
 

Při navrhování a konstrukci modelu jsem zjistila na tyto omezující podmínky: 

 
Vysoká komplexita systému 

Jak již bylo několikrát řečeno, studovaný systém je velmi rozsáhlý a jeho 

namodelování jako celku, by bylo velmi náročné. Takovýto systém zahrnuje přírodní, 

ekonomické, urbanistické a společenské systémy. Je tedy potřeba se vymezit na řešení jen 

určité části sledovaného systému. 

 

Složité určení proměnných 

Dalším problémem při specifikaci modelu je složité určení některých proměnných.V 

uváděných příčinných diagramech je použita řada tzv. soft proměnných, jejichž určení je 

problematické a většinou vychází ze znalostí tvůrce a z účelu práce. Takovou soft 

proměnou je např. „motivace zaměstnanců“, uvedená v diagramu č. 10 „motivace 

zaměstnanců“ . Tyto proměnné se určují většinou stupnicí slovně ohodnocenou.  Dále tu 

jsou proměnné, které neřadíme mezi soft, ale i tak je lze jen těžko definovat. Příkladem je 

„síla MSP“. Tato proměnná by se dala  určit jako součet cen všech podniků, které působí 

v regionu. Je ale jasné, že tento úkol je značně komplikovaný a výsledných přesných 

hodnot by se dosáhlo jen cíleným statistickým měřením. 

 

Obtížné získávání dat 

Vedle vysoké komplexity systému a složitého určení některých proměnných je také 

problém se získáváním dat pro účely modelování. Statistiky které provádí Český statistický 

úřad se nejčastěji zaměřuje na rozdělení podniku podle OKEČ a jen malé procento šetření 

se provádí na základě dělení podle velikosti podniku. Zjistila jsem, že instituce, které 

provádí jednotlivé analýzy týkající se MSP si většinu statistických měření zpracovávají 

samy. Nicméně tyto statistiky byly pro tento příklad nevyhovující. Z těchto důvodů bylo 
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nutno značně omezit model a vycházet z dat, která jsou k dispozici. Nejlépe zpracovány 

byly statistiky zaměřený na průmyslové malé a střední podnikání. Proto jsem se rozhodla 

zaměřit model na tuto podnikatelskou sféru. Dalším problémem se ukázalo, že tato data 

jsou měřena pouze pro celou ČR a neexistují statistiky na regionální úrovni. V případě, že 

bych chtěla pojmout malé a střední podniky ze všech podnikatelských odvětví, bylo by 

potřeba provést soukromé rozsáhlé statistické měření, které by ale bylo pro tuto práci 

časově velmi obtížné. 

 

4.2 Specifikace modelu 
 

Při konstrukci modelu bylo nutné vyhnout se všem zmíněným omezujícím 

podmínkám. Bylo potřeba na vstupu zadat ověřené informace, abychom získali věrohodné 

výsledky. Pro větší názornost je připojuji ve formě grafů, zdrojové tabulky jsou v příloze č. 

6. 

 
Daně
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Zvýšení
průměrné mzdy

Pracovní sílaProdukce

Výdaje

Tržby z
produkce

Rust cen

+

+
+

+

+

+
+

-

-

Zvýšení
produktivity práce

+

+

+

+

 
Obrázek č. 8 – Vliv snížení daní na ekonomických ukazatelích MSP 

 
Na obrázku č. 8 jsou zobrazeny daně a jejich vliv na celkovou produkci malých a 

středních podniků. 
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Pro účely modelování jsem získala následující data, která jsem použila pro výpočet 

modelových rovnic. 
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Graf č. 10 - Srovnání nákladů a výnosů v MSP v letech 2000-2006 

Zdroj: Český statistický úřad 
 

 
Tržby v MSP se každoročně zvyšují, výjimkou byl pouze rok 2002, kdy tržby lehce 

poklesly. V porovnání s následujícím grafem, na kterém jsou znázorněny celkové náklady 

vidíme, že tržby rostou rychleji než náklady. Což má za následek rostoucí hospodářský 

výsledek. 

 
Průměrná měsíční mzda roste.Každý rok se zvyšuje v průměru o 9%. 
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Graf č. 11 - Průměrná měsíční mzda v MSP v letech 2000-2006 
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Zdroj: Český statistický úřad 
 

Průměrný počet zaměstnaných osob

1400

1420
1440

1460
1480

1500

1520
1540

1560

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Rok

v 
tis

.

 
Graf č. 12 - Průměrný počet zaměstnaných osob v letech 2000-2006 

Zdroj: Český statistický úřad 
 

Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích má lehce klesající charakter. 

Nicméně i přes nižší počet zaměstnanců roste produktivita práce a s tím i související tržby. 

Produktivita práce roste díky lepší motivovanosti pracovníků, lepšímu technickému 

vybavení a postupné modernizaci průmyslových podniků. Meziroční index produktivity 

práce je zhruba 7%, podrobnější data jsou v příloze č. 6. 

 

4.3 Návrh modelu 
 

Při návrhu modelu jsem vycházela z příčinného diagramu „Vliv snížení daní na 

ekonomických ukazatelích“. 

Výsledný model počítá hodnoty daných ekonomických ukazatelů, a jejich změnu. 

Jako ukazatele jsem si vybrala vývoj průměrné mzdy a vývoj tržeb. 

 

4.4 Diagram toků 
 

Na obrázku č. 9 je zobrazen vytvořený model. 
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4.5 Popis funkcí modelu 
 

Diagram toků je navržen v softwarovém prostředí Powersim Studio 2005. Program 

využívá pro modelování následující stavební bloky: 

• hladina, 

• tok, 

• pomocná proměnná, 

• konstanta, 

• informační spoj. 

Proměnné hladina a tok se definují pomocí dialogového okna Definice proměnné. 

Model obsahuje 5 hladin, 9 toků s mírou, 3 proměnné a 6 konstant. 

 

Hladinu Zaměstnanci v MSP mění přítok příchod zaměstnanců a odtok odchod 

zaměstnancůi. Míra odchodů má stoupající charakter, na rozdíl od míry příchodů. Proto se 

počet zaměstnanců během modelování lehce snižuje. 

 

definice toku přírůstek produktivity 

('vliv mzdy na produktivitu'*'produktivita práce')/1<<yr>> 

 

Tok výnosy určuje samotná produkce a  hladina průměrná cena produktu. Tato hladina se 

každoročně navyšuje.  

 

definice toku roční nárůst cen 

(0,022*'průměrná cena produktu')/1<<yr>> 

 

Hladinu hospodářský výsledek mění již zmíněný přítok výnosy a odtoky náklady na mzdy a 

ostatní náklady. Mzdové náklady se vypočítají jako součin počtu zaměstnanců a jejich 

ročního přijmu. Celoroční náklady průmyslového podniku lze vypočíst z výnosů produkce, 

zvyšování nákladů má ale pomalejší tendenci, než zvyšování výnosů. Poměr mezi ročními 

výnosy a náklady udává konstanta poměr. 

 

definice toku ostatní náklady 

'poměr'*'výnosy z produkce'-'náklady na mzdy' 
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Definice proměnné průmyslová produkce 

GRAPH('Zaměstnanci v MSP'*'Přírůstek 

produktivity';2007;1;{1511;1552;1453;1489;1476;1453;1456//Min

:1200;Max:1600//}) 

 

Funkce GRAPH vrací hodnotu obsaženou v tabulkách. Pokud hodnota vstupu 

nekoresponduje s jakoukoli tabulkovou hodnotou, funkce zpočte hodnotu na základě 

interpolace nebo extrapolace. 

 

Popis a definice všech prvků modelů je přiložen v příloze č.8.  

 

4.6 Ověření funkčnosti modelu 
 

Jako počátek simulace zadáme 1.1.2000 a konec simulace 1.1. 2007. Jako vstupní 

data jsou použita statistická data z roku 2000. 

• Průměrná měsíční mzda  - 10 487 Kč 

• Průměrná cena průmyslového produktu – 1 776 569 Kč 

• Průměrný počet zaměstnanců v MSP – 1 511 tis. 

• Poměr nákladů a výnosů – 0,22359 

• Daň z příjmu právnických osob – 21% 

 
Na následujících grafech můžeme vidět namodelované výsledky. 
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Graf č. 13 - Vývoj tržeb a nákladů (výstup z Powersim Studio 2005) 
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Graf č. 14 - Vývoj průměrné mzdy (výstup z Powersim Studio 2005) 

 
 
Pro větší přehlednost  si srovnáme výsledky v následující tabulce. 
 

  Skutečný stav Namodelovaný stav 
  1.1.2000 1.1.2007 1.1.2000 1.1.2007 

Průměrná mzda (Kč) 10 487 18 985 10 487 19 194 
Tržby z průmyslové činnosti 2 308 572 4 003 482 2 308 572 3 111 345 
Celkové náklady 516 173 731382 516 173 673035 

 
Tabulka č. 6 – Srovnání skutečných a namodelovaných hodnot 

 
Poměrně velká výchylka je u namodelované hodnoty tržeb z průmyslové činnosti. Je to 

způsobeno nerovnoměrným vývojem. Na grafu č. 10 můžeme vidět, že výnosy sice mají 

rostoucí tendenci, ale v letech 2001 až 2003 hodnoty víceméně stagnovaly.  

 

4.7 Predikce budoucích hodnot 
 

Pro predikci budoucích hodnot jsem zvolila jako začátek simulace 1.1.2007, doba 

simulace je 7 let. Jako výchozí hodnoty jsem nastavila: 

• Průměrná měsíční mzda  - 18 985 Kč 

• Průměrná cena průmyslového produktu – 2 753 154 Kč 

• Průměrný počet zaměstnanců v MSP –1 456 tis. 

• Poměr nákladů a výnosů –  0,94855 

• Daň z příjmu právnických osob – 19% 
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Pro predikci budoucích hodnot, je možné nastavovat jednotlivé proměnné a zkoušet 

jak se daný systém bude chovat. V predikci budoucích hodnot jsem vzala v úvahu 

momentální ekonomickou situaci a předpokládala, že počet zaměstnanců bude v průmyslu 

stále klesat, nicméně i přes ekonomickou krizi, počítám s nárůstem průměrných mezd. I 

když procento nárůstu bude možná nižší, než doposud. Také je možné uvažovat stagnaci 

ceny průmyslových výrobků.   

Pro následující případ jsem použila výše uvedené počáteční hodnoty. Vývoj počtu 

zaměstnanců, do značné míry kopíruje ten, který je uveden na grafu č. 12. Předpokládala 

jsem ale snížení růstu průměrných mezd a nižší roční zvýšení cen průmyslových výrobků. 

Výsledné hodnoty předpokládaných výnosů je potom v grafu č. 16. 

 

Naměřené výsledky 
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Graf č. 15 - Predikce vývoje průměrné mzdy v MSP 
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Graf č. 16 - Predikce vývoje tržeb v MSP 

 
Nasimulovaná hodnota předpokládá průměrnou mzdu v průmyslových malých a středních 

podnicích v roce 2013 v hodnotě 25 tisíc a výnosy průmyslových MSP by mohly 

dosahovat 4000 mil. Kč. Vývoj ale není tak strmý jako v předešlých letech, což může být 

způsobeno právě kopírováním vývoje zaměstnanosti. 
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5. Závěrečné vyhodnocení zkonstruovaného modelu a 
návrh na možné rozšíření do budoucna 
 

Cílem diplomové práce bylo poukázat na důležitost malých a středních 

podnikatelských subjektů a na potřebu podporovat tuto podnikatelskou sféru a její rozvoj 

pro lepší rozvoj regionů. V první části práce jsem se pokusila ukázat na důležitost těchto 

podniků a jak významnou mírou se podepisují na všech ekonomických ukazatelích České 

Republiky.  

V další části byly zanalyzovány faktory, které ovlivňují podnikatelské subjekty. 

Analýza nám ukázala, že tento systém je velmi složitý a jednotlivé prvky systému jsou 

velmi silně navzájem ovlivňovány. Pro snadnější pochopení jednotlivých vazeb a názrné 

předvedení, jakým způsobem se jednotlivé složky ovlivňují byly použity příčinné 

diagramy. Pro tuto práci nebylo možné zanalyzovat všechny faktory a to právě  z důvodu 

obrovské složitosti  celého systému. 

Na analytickou část, navazuje tvorba modelu. Účelem modelu bylo namodelovat 

některé ukazatele a jejich možný vývoj do budoucna při určité změně v systému. Pro 

tvorbu modelu bylo nutné vybrat pouze malou část z celého systému a to z důvodu 

nedostatku statistických dat. Pro  účely modelování bylo nejvhodnější použít data o 

průmyslových malých a středních podnicích. 

Do budoucna by bylo možné model rozšířit o další složky systému. Bylo by zajímavé 

ukázat, že tyto podniky se významnou mírou podílejí na zaměstnanosti daného regionu. 

Dalším možným rozšířením by mohlo být namodelování změna produktivity práce při 

nákupu nového vybavení (dlouhodobého hmotného investičního majetku) a to i při 

klesající zaměstnanosti v průmyslových malých a středních podniků. Také by bylo možné 

v budoucnu změnit data průmyslových podniků na data, které se týkají všech odvětví 

dohromady. 
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