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ABSTRAKT 

 

Bakalářská diplomová práce „Podnikatelské prostředí a rozvoj malého a středního 

podnikání v ČR“ na jedné straně charakterizuje podnikatelské prostředí malého a středního 

podnikání v České republice. Na straně druhé se pak v práci hodnotí význam a vývoj malého 

a středního podnikání v České republice v posledních deseti letech. Cílem bakalářské práce je 

pak pomocí SWOT matice analyzovat příležitosti a hrozby vývoje podnikatelského prostředí a 

konkurenceschopnost v oblasti průmyslu. 
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ABSTRACT 

 

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

enterprises in the Czech Republic" on the one hand, classifies business environment small and 

medium-sized businesses in the Czech Republic. On the other hand, in the work of evaluating 

the importace and development of small and medium business in the Czech Republic in the 

last ten years. The aim of the Bachelor thesis is then using the SWOT matrix to analyse the 

opportunities and threats of the development of the business environment and competitiveness 

in the industry. 
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ÚVOD 

 

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

tematický okruh, jímž se tato bakalářská práce zabývá. Malé a střední podniky jsou důležité 

jak po ekonomické, tak i po sociální stránce (př. ovlivnění nezaměstnanosti). Dle statistických 

údajů (Ministerstva průmyslu a obchodu) malé a střední podniky (MSP) ročně v ČR 

tvoří průměrně cca 99,8 % ze 100 % všech podnikatelských organizací a cca 60 % 

zaměstnanců ze sta [19]. 

Když se rozhlédneme kolem sebe, tak poznáme, že tyto statistické čísla opravdu 

nelžou. S (MSP) se setkáváme ve svém životě skoro každý den. Například při cestě do práce 

(př. TAXI služba, dopravní společnost), dále ženami často vyhledávaný kadeřnický salón, 

fitcentra, butiky atd. Tudíž skoro na každém rohu je nějaký ten malý nebo střední podnikatel, 

podnikající v různém oboru a tím naplňuje tržní ekonomiku státu.  

Podnikatelská činnost v ČR od konce druhé světové války v roce 1945 až do roku 

1989 nebyla vůbec možná (docházelo k znárodnění majetku). V období po roce 1989 (pád 

komunismu) se tato činnost uvolnila a počet lidí zabývajících se touto činností rostl. Omezení 

pro podnikání byla v prvopočátcích minimální, kdy až postupem času se legislativa začala 

upravovat v závislosti na vývoji podnikání. Prvním zákonem upravující podnikatelskou 

činnost, byl zákon o soukromém podnikání občanů č.105/1990 Sb., jenž nabyl účinnosti 1. 

5.1990 a prošel mnohokrát novelizací. V roce 1995 byl nahrazen živnostenským zákonem č. 

237/1995 Sb. Dnešní podnikání v ČR je uváděno jako hektické (neustálý příjem nových 

předpisů, zákonů) a jedním z největších problémů při podnikání jsou dneska náklady na 

založení podniku. Obecně je dnes podnikání docela nepřehledné i vlivem vstupu ČR do EU, 

kdy se neustále přizpůsobují naše předpisy evropským a vzniká v tom částečně chaos. 

První část bakalářské práce se zaobírá obecně podnikatelským prostředím malého a 

středního podnikání v ČR, upřesněním základních pojmů, trochou historie a potřebnými 

zákony. Další část této práce se bude věnovat statistickým údajům, které se dotýkají vývoje 

MSP v ČR za posledních deset let (př. počty MSP, zaměstnanost). Ve třetí kapitole se budeme 

věnovat programům podpor pro MSP v ČR. Probereme, jaké programy v posledních letech 

v ČR jsou, a kdo je má pod svými křídly. V další kapitole budeme vyhodnocovat přínosy 

těchto podpor pro jednotlivé regiony v ČR. Předposlední kapitola se bude věnovat identifikaci 

možné příležitosti a hrozby vývoje podnikatelského prostředí a jeho konkurenceschopnost 

v oblasti průmyslu a to vše za pomocí SWOT matice. Závěr této bakalářské práce bude 
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obsahovat shrnutí, zhodnocení a možná vize do budoucna podnikatelského prostředí a rozvoj 

malého a středního podnikání v ČR.         

 

 

1. CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MSP V ČR         

 

 Mezi hlavní součásti tržní ekonomiky, patří bezesporu malé a střední podniky, které 

představují nezastupitelnou úlohu z hlediska nezaměstnanosti. Jelikož je dnes i ČR členem 

EU, tak také i u nás roste podpora těchto subjektů v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu, 

informovanosti a dalších.      

 

1.1. Definice MSP 

 Po vstupu ČR do EU se stává rozhodující pro používání pojmu a definice MSP, 

doporučení EU ustanovené 6. května, roku 2003. Dle tohoto se podnikem rozumí organizační 

jednotka, která uskutečňuje ekonomickou činnost. V těchto doporučení EU se stanoví kritéria 

pro zařazení organizačních jednotek do jednotlivých kategorií MSP. Tyto kritéria jsou 

rozdělená dle počtu pracovníků a finančních výsledků. [13]  

 - střední podniky – počet zaměstnanců je 50 až 250, zároveň jejich roční obrat 

nepřekročí 50 miliónů EUR, anebo jejich celková bilanční hodnota majetku nepřesahuje 43 

miliónů EUR [11]. 

 - malé podniky – počet zaměstnanců je menší než 50, současně jejich roční obrat, 

anebo celková bilanční hodnota majetku nepřesahuje 10 milionů EUR [11]. 

 

1.2. Zákony vztahující se k MSP 

 Zákony, které zajišťují právní předpoklady, lze rozdělit do dvou skupin [1]:  

- zákony restitučního charakteru a dále zákony vztahující se k malé a velké privatizaci a 

v neposlední řadě i transformační zákon o družstvech. 

- zákony, které zabezpečují obnovu a fungování tržního systému jako jsou například: 

živnostenský zákon, obchodní zákoník a další. 

Při restituci se jednalo především o nehmotný majetek. Vliv této restituce byl hlavně 

na obnovu drobného zemědělského podnikání. Pro zemědělství měl rozhodující význam 

takzvaný zákon o půdě - zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku. Vlivem tohoto zákona došlo k obnově soukromého vlastnictví půdy a 
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jiného zemědělského majetku. Vliv na obnovu drobného podnikání má taktéž transformace 

družstev – zákon č. 42/1991 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových 

nároků v družstvech (zemědělských, výrobních, spotřebních a bytových). Zákon o malé 

privatizaci zaujímá místo v procesu obnovy drobného podnikání a privatizace. Jedná se o 

zákon č. 427/1990 Sb., o převodu některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví 

právnických nebo soukromých osob. Jedná se o transformační zákon, jehož posláním mělo 

být vytvoření materiálních podmínek pro rozvoj podnikání a vznik českého podnikatelského 

stavu (zabezpečení drobných podnikatelů provozními prostorami). Malá privatizace má však 

nedostatek v tom, že se omezila v podstatě jen na obchod a nebyla široce rozvinuta také na 

drobné a střední podniky (vytvořilo by se konkurenční prostředí). Zákon, jenž vytvořil první 

právní rámec pro provozování drobného soukromého podnikání, byl zákon č. 105/1990 Sb., o 

soukromém podnikání občanů (účinnost nabyl 1. května 1990). Tímto zákonem došlo 

k úpravě podmínek registrace a podnikání fyzických osob. Zlomem ve státní politice vůči 

drobnému podnikání bylo přijetí zákona č. 237/1995 Sb., o živnostenském podnikání. Došlo 

k zrovnoprávnění drobného podnikání s velkým podnikáním a to tím, že se odbouraly některé 

výhody (například daňové) a byl zpřísněn přístup k živnostenskému oprávnění (toto mělo za 

příčinu pokles počtu registrovaných podnikatelů). Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a 

středního podnikání a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Tyto dva zákony 

stanoví pravidla pro poskytování podpor malým a středním podnikatelům z prostředků 

státního rozpočtu na podporu jejich konkurenceschopnosti, výkonnosti a zmírnění nevýhod, 

která vychází z jejich malé ekonomické síly. [1] 

Další předpisy vztahující se k MSP jsou - Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o použití 

článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům, které stanoví 

maximální míry podpory. Nařízení Komise (ES) č. 68/2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy 

o ES u poskytování podpor na vzdělávání. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v 

souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se 

společným trhem. V tomto Nařízení jsou zahrnuta další nařízení, včetně definice MSP. A 

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 na podporu malého rozsahu (de 

minimis), které vymezuje kontrolu malého rozsahu, nemající charakter veřejné podpory, která 

je poskytovaná podle pravidla malého rozsahu (de minimis), (max. 200 000 EUR v průběhu 

tří let). [1]                                       

 

            



12 

 

1.3. Podnikání 

 Pojem podnikání je definován v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb., jako soustavná 

činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku. Jednou z podmínek, aby určitá činnost byla podnikáním, je hlavně to, 

že bude prováděna podnikatelem (jedná se o činnost prováděnou oprávněně). Znaky uvedené 

v definici podnikání – soustavnost, samostatnost, pod vlastním jménem na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku musí být splněny všechny. [12]  

 Soustavná činnost je taková, která je vykonávána s vidinou, že bude vykonávána i 

dále. Nejedná se o činnost nahodilou, náhodnou a příležitostnou (která se již neopakuje). 

Podnikáním je i činnost, která se provádí několikrát do roka s úmyslem ji opakovat. Pod 

pojmem samostatnost je obsaženo to, že osoba, která činnost provozuje, může sama 

rozhodovat o místě a době výkonu činnosti a organizaci práce podle své vlastní svobodné 

volby a úvahy. Dále musí finančně sama zajišťovat chod podnikání a sama čerpat a 

rozhodovat o použití zisku z činnosti. [14] 

 Činnost provádí podnikatel pod vlastním jménem (jeli zapsán do obchodního rejstříku, 

tak pod názvem firmy). Osoby, které jednají podle jeho pokynů, musí jednat jménem jeho 

nebo firmy. [12] 

   Vlastní odpovědnost podnikatele (fyzické osoby), která odpovídá za veškeré závazky 

vyplívající z jeho podnikání celým svým majetkem (obchodním a majetkem určeným pro 

vlastní potřebu). Hlavním cílem a smyslem podnikání je dosažení zisku a s tím související 

růst hodnoty firmy. [7]  

   

1.4. Podnikatel 

 Jako podnikatel může být uváděn jednotlivec, který je fyzickou osobou anebo 

právnická osoba jako jsou například obchodní společnosti. Obchodní zákoník udává jako 

podnikatele[1][12]:   

 Osobu zapsanou v obchodním rejstříku – zde patří skupina podnikatelů, kteří jsou 

zapsáni v obchodním rejstříku, a je jedno, jestli jsou zde zapsáni dobrovolně nebo 

povinně. Povahu podnikatele zde bude mít také akciová společnost nebo společnost s 

ručením omezeným nebo družstvo, i v případě, že budou založeny za jiným účelem 

než podnikání. Dále má povahu podnikatele také právnická osoba, která není založena 

k podnikání, jestliže se podle zvláštního zákona zapisuje do obchodního rejstříku. 
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V případě fyzické osoby se na žádost do obchodního rejstříku zapisuje jen, když je 

podnikatelem (oprávněně podniká).     

 Osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění – tyto osoby se do 

obchodního rejstříku nezapisují, protože podnikají na základě živnostenského 

oprávnění. A nerozlišuje se, zdali se jedná o živnost koncesovanou nebo ohlašovací.  

 Osobu, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů – zde patří podnikání, které je vyloučeno z působnosti 

novelizovaného živnostenského zákona dle jeho § 3 (uvádí, jaká činnost není 

živností). 

 Osobu, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštního 

předpisu – tady patří jak fyzické tak i právnické osoby, které provozují zemědělskou 

výrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu, kterým je zákon číslo 

85/2004 Sb., (Úplné znění zákona č. 65/1965  Sb., zákoník práce, jak vyplývá 

z pozdějších změn). 

 

1.5. Podnik 

 Podnikem rozumíme soubor hmotných složek podnikání (stroje, materiál, budovy a 

jiné věci), osobních složek podnikání (záleží především v úrovni podnikatele, řídících 

pracovníků a ve struktuře, kvalifikaci a zkušenostech zaměstnanců, jakož i jiných osob 

podílejících se na podnikání) a nehmotných složek podnikání (práva a jiné majetkové hodnoty 

– zejména pohledávky, klientela, obchodní tajemství, ochranná známka a jiné). Právnicky se 

podnik uvádí jako věc hromadná. K podniku patří práva, věci a jiné majetkové hodnoty, 

patřící podnikateli a slouží nebo mají sloužit k provozování podniku. [6]  

Podniky se dají rozdělit podle velikosti [12]:  

 Drobné – tyto mají do 100 zaměstnanců.  

 Malé – mají 100 zaměstnanců. 

 Střední – mají 101–500 zaměstnanců. 

 Velké – mají nad 500 zaměstnanců. 

Podnik je společenství lidí a prostředků, které jsou spojeny za účelem zabezpečování 

různých činností a za účelem zajištění vlastního prospěchu. Podnik vstupuje na trh a 

zabezpečuje pro jiné ekonomické subjekty (rodiny, jiné podniky) různé výkony (zboží nebo 

služby) za účelem dosažení zisku. V přeneseném významu slova podnik je každá lidská 

činnost, kde se něco výrazného děje (podniká), nemusí se nutně jednat pouze o 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_(ekonomie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk
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podnikatelskou činnost (např. sportovní podnik ve smyslu sportovní soutěž nebo kulturní 

podnik atd.). [8] 

 Právní formy podniků [6]: 

 Státní podniky 

 Obchodní společnosti – v. o. s. (veřejná obchodní společnost), k. s. (komanditní 

společnost), s. r. o. (společnost s ručením omezeným), a. s. (akciová společnost)  

 Živnostníci 

 Podniky zřízené podle zvláštních právních předpisů 

 

Obchodní společnosti se člení [12]:  

Osobní (v.o.s., k.s.) - neomezené ručení, zpravidla menší firmy řízeny přímo společníky, málo 

rozšířené.  

Kapitálové (a.s., s.r.o.) - omezené ručení, zpravidla větší firmy řízené profesionálním 

managementem. 

 

1. Veřejná obchodní společnost (V.O.S.) – zakládají 2 osoby, společenskou smlouvou 

(kde je uvedeno obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, osoby zakladatelů). Zdroj 

kapitálu: Vklady a zisk. Ručení: Neomezené, přímé trvá i po zániku společnosti.  

Kompetence řízení: Každý společník může jednat za podnik i ho řídit. Rozdělení zisku 

je rovným dílem. Obchodní jméno: Obsahuje-li celé jméno jednoho společníka, stačí 

dodatek "a spol.". [23] 

2. Komanditní společnost (k.s.) - zakládají 2 osoby, společenskou smlouvou (…výše 

vkladu komanditistů). Návrh na zápis do OR podávají všichni společníci. Zdrojem 

kapitálu jsou vklady. Ručení: komplementáři - neomezeně, komanditisté - omezeně 

(do výše nesplaceného vkladu). Kompetence řízení: každý komplementář může jednat 

za podnik samostatně. Mohou se ho vzdát ve prospěch jednoho z nich (na základě 

společenské smlouvy). Rozdělení zisku: Polovina zisku komplementářům, polovina 

komanditistům. Obchodní jméno: Obsahuje-li jméno komanditisty, ručí za závazky. 

[23] 

3. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) - Zakládá 1 - 50 osob, zakladatelskou 

listinou (která má formu notářského zápisu; vklad společníka musí být splacen před 

zapsáním společnosti do OR) nebo společenskou smlouvou (obchodní jméno, sídlo, 

předmět podnikání, výši základního jmění, jednotlivé společníky, výši jejich vkladů a 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sportovn%C3%AD_podnik&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sportovn%C3%AD_sout%C4%9B%C5%BE&action=edit&redlink=1
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způsob splacení majetkových vkladů společníků, jednatelé, členové dozorčí rady). 

Zdroj kapitálu: vklady společníků (= ZJ) - hodnota vkladu musí být nejméně 20 000 

Kč, dohromady 100 000 Kč. Vklady se splácí dle stanov, nejdéle však do 5 let od 

vstupu společníka. Rezervní fond: ve výši 10 % čistého zisku; založit nejpozději v 

roce, kdy je poprvé dosaženo zisku; každý rok doplňovat dle společenské smlouvy 

nebo stanov, nejméně však 5 % čistého zisku, než dosáhne 10 % ZJ. Ručení: omezeně 

(do výše nesplaceného vkladu). Statutární orgán: Jednatelé, Kontrolní orgán: dozorčí 

rada (jen je-li uvedena ve spol. smlouvě); dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje 

účetnictví, roční účetní závěrku a podává zprávy valné hromadě. Rozdělení 

zisku: Podle výše vkladu společníků. Nejvyšší orgán: valná hromada; rozhoduje o: 

odmítnutí jednání uskutečněných před vznikem společnosti, schválení roční účetní 

závěrku, stanovy, společenskou smlouvu, rozdělení zisku (ztráty), snížení/zvýšení ZJ, 

jmenování, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, vyloučení 

společníka, zrušení společnost (neodporuje-li to spol. smlouvě), další dle spol. 

smlouvy nebo zákona (např. jmenování prokuristy). [23] 

4. Akciová společnost (a.s.) - Zakládá 1 PO, zakladatelskou listinou; 2 osoby - 

zakladatelskou smlouvou (návrh stanov). 1. Bez upisování akcií - zakladatelská 

smlouva (…počet akcií, jejich jmenovitá hodnota, upisované vklady) 2. Na základě 

výzvy k upisování akcií - zakladatelská smlouva (navíc: doba a místo upisování akcií, 

postup při upsání akcií převyšujících navrhované ZJ, místo a způsob splacení části 

upsaných akcií, způsob svolání ustavující valné hromady upisovatelů). Výzva k 

upisování se musí zveřejnit a v každém místě, kde upisování probíhá, musí být k 

nahlédnutí návrh stanov společnosti. Upisovatel je povinen splatit alespoň 10 % 

hodnoty upisovaných akcií ihned při upisování. Zakladatelé jsou pak povinni svolat 

ustavující valnou hromadu do 60 dnů od skončení upisování. Ta rozhoduje o založení 

společnosti, schvaluje stanovy společnosti a volí orgány společnosti. Její konání se 

osvědčuje notářským zápisem. Zdroj kapitálu: upisované vklady = ZJ = jmenovitá 

hodnota akcií > 1 milion. (Nominální hodnoty jednotlivých akcií nemusí být stejné), 

emisní dis-ážio (rozdíl mezi nominální a emisní cenou akcie). Rezervní fond: ve výši 

20 % ZJ; každý rok doplňovat dle společenské smlouvy nebo stanov, nejméně však 5 

% čistého zisku, než dosáhne min. výše nebo výše určené stanovami. 

Ručení: akcionáři neručí za závazky společnosti. Společnost celým svým krajem. 

Statutární orgán: představenstvo. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen 
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představenstva; zapisují se do OR. Kontrolní orgán: dozorčí rada. Rozdělení 

zisku: dividendy › podle vlastněných akcií. [12] 

Vrcholný orgán: valná hromada se skládá ze všech akcionářů; rozhoduje o: 

změně stanov, zvýšení/snížení ZJ; případně vydávání dluhopisů, volbě a odvolání 

členů dozorčí rady a představenstva (pokud stanovy neurčí, že jsou voleni dozorčí 

radou), schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a stanovení tantiém (odměny 

funkcionářům společnosti), zrušení společnosti. [23] 

  

1.6. Pojetí MSP v ekonomice EU 

 V ekonomickém seskupení EU se MSP přikládá významná politická a sociálně-

ekonomická úloha. Je to hlavně z důvodu jejich velkého počtu a jejich role při zajišťování 

sociální stability, nezbytné zaměstnanosti a dynamiky inovačního rozvoje. Z tohoto důvodu se 

rozvoji MSP věnuje EU i její ekonomická a organizačně-legislativní podpora. Začlenění 

českých MSP v integraci EU znamená na jedné straně výhody sounáležitosti ve vyspělém 

ekonomickém prostředí. Pro proaktivní a koncepčně řízené české MSP se otevírají nové 

podnikatelské příležitosti. Mezi výhody můžeme zařadit například stabilizace a zlepšení 

pozice českých MSP v rozsáhlém podnikatelském prostředí EU, zvýšení právní ochrany 

podnikání, přístup na rozsáhlý trh bez hranic EU, snadnější přístup ke kapitálu z ekonomiky 

EU, zlepšení investic v zemích EU, jednotné celní předpisy, lehčí přístup k veřejným 

zakázkám v rámci EU, vyšší mobilita pracovníků atd. [3][5] 

  Na straně druhé toto začlenění nese vyšší nároky na konkurenční soutěžení, obzvláště 

vůči skupině vedoucích tržních ekonomik EU (včetně jejich velkých podniků). České podniky 

nesmí zapojení v EU podcenit a také se nesmí opozdit při adaptaci na nové podmínky. 

Nejdůležitější je respektování nových (evropských) zákonů, které upravují obchod a 

podnikání. Některé z nich se můžou promítnout přímo do nákladů činnosti MSP. [3] 

 

1.7. Historie MSP 

 Hovoříme-li o počátcích vzniku a vývoje MSP, musíme se vrátit až do středověku. 

Zde sahají kořeny drobného podnikání, jehož význam se v průběhu časových etap měnil až do 

dnešní podoby MSP. Základ drobného podnikání ve středověku tvořila řemesla. Velký vliv na 

jejich rozvoj měl nárůst počtu obyvatel v Evropě a následné osidlování měst. Řemeslníci se 

sdružovali do cechů a zaujímali klíčové místo v životě středověkých měst. Regulovaly odbyt, 

výrobu, pracovní podmínky, organizovaly výuku nových adeptů řemesel. [1] 
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 V roce 1739 vydal Karel VI. Generální cechovní artikule, které měly za cíl sjednotit 

předpisy a podpořit řemeslnou produkci. Důvodem vydání Generální cechovní artikule byl 

ten, že postupem času se začala výroba rozšiřovat, začaly vznikat manufaktury a cechy začaly 

vlivem svých zkostnatělých předpisů brzdit rozvoj hospodářství. [2] 

 V 18. století existovaly manufaktury, které využívaly široké sítě domácích výrobců a 

také vznikaly první podniky, které se soustředily do jednoho výrobního střediska. Na přelomu 

18. a 19. století nastoupil nový - tovární způsob organizace výroby. Jeho hlavní podstatou 

bylo soustředění výroby do jednoho místa, využití práce strojů a společného pohonu jako 

energetického zdroje. Tato fáze je nazývána průmyslovou revolucí, která přinesla hromadnou 

velkosériovou výrobu. Tržní politika nepřála drobným řemeslníkům. A proto se rozvinuly 

družstevní formy podnikání, jako forma obranné reakce. [10] 

 Za Rakouska - Uherska v roce 1859 vyšel živnostenský řád, který přinesl uvolnění 

podnikatelských podmínek. V dalších letech se zvýšil počet drobných živností, který mezi 

válkami přesáhl 700 tisíc. Převažovaly řemeslné a obchodní živnosti. K podnikání zde stačilo 

předložit průkaz způsobilosti a ohlásit živnost u příslušného úřadu. Živnostenský řád 

obsahoval cca 50 různých povolání (živností) a cca 40 koncesovaných živností (pro tyto je 

nutné získat nejprve povolení - koncesi, splněním celé řady povinností). Mezi svobodné 

živnosti patřily například [2]:  

 zemědělská a lesní produkce, námezdní práce (nebyly vázané žádnými podmínkami).  

 drobný prodej smíšeného zboží, koloniální obchody (bylo nutné prokázat odbornou 

způsobilost).    

 Porodní asistentky, lékárníci, notáři (vyžadováno splnění určitých osobních 

předpokladů). 

V období let 1948 až 1989 nedokázala totalitní moc zorganizovat a zaplnit na bázi 

státního vlastnictví fungující sektor drobného podnikání. Po druhé světové válce docházelo 

v československém hospodářství k socializaci soukromých podniků. V roce 1945 

znárodňování podniků nad 500 zaměstnanců a v roce 1948 znárodnění podniků nad 50 

zaměstnanců. V roce 1965 došlo k úplnému zrušení živnostenského řádu zavedením zákoníku 

práce. Na rozdíl od okolního světa, kde teprve v 60. letech začaly vznikat programy na 

podporu malých podniků, jako prostředek hospodářského a sociálního rozvoje. V roce 1982 

bylo v ČSSR vydáno vládní usnesení č. 55/1982, které mělo vést k rozvoji služeb, 

malosériové a zakázkové výroby zakládáním malých podniků a družstev. Tento záměr se 

příliš nezdařil. [2] 
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Až po roce 1989 se vývoj MSP hnul kupředu a počet MSP dynamicky vzrostl. Závěrem 

můžeme vše shrnout a říct, že česká společnost a její ekonomika v historii 20. století, prošla 

celkem čtyřmi transformacemi či restrukturalizacemi [2]: 

1. První nastala po skončení první světové války se vznikem Československa, kdy 

došlo ke zmenšení geopolitického a geoekonomického prostoru.  

2. Druhá se odvíjela od zániku Československa v letech 1938-1945, kdy jsme se 

začlenili do ekonomiky totalitní německé říše.  

3. Třetí transformace přišla krátce poté a přinesla zásadní změnu celého 

společenského systému.  

4. A čtvrtá zásadní transformace nastala po roce 1989. Došlo zde ve dvou hlavních 

směrech k zásadním změnám ve vývoji českého hospodářství: systémová změna a 

přesun od extenzivního k intenzivnímu vývoji.    

 

 

2. VÝZNAM A VÝVOJ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V ČR 

  

 V ekonomickém seskupení se MPS přikládá významná sociálně-ekonomická i 

politická úloha. Je to jak z důvodu jejich velkého počtu, tak i role při zajišťování 

zaměstnanosti, sociální stability a dynamicky inovačního rozvoje. Z tohoto důvodu se vývoji 

MSP věnuje stálá pozornost exekutivy jak EU, tak i ČR a také jejich ekonomická, 

organizačně-legislativní podpora. Základním posláním MSP je zajistit jejich prosperitu. Jedná 

se o společný zájem interních partnerů (vlastníci, manažeři, zaměstnanci) a externích partnerů 

(dodavatelé, odběratelé, zákazníci). [3]   

 

2.1. Význam MSP v EU 

 Pro valnou většinu členů EU platí to, že čelí problémům hrozící či reálné vysoké 

nezaměstnanosti. Zároveň je nutné vyrovnávat se s potížemi při pružném vytváření nových 

pracovních míst a příležitostí jak nezaměstnanost snižovat. MSP jsou významným faktorem, 

který zajišťuje pružnost ekonomického systému a subdodavatelské vztahy s velkými 

podnikatelskými organizačními jednotkami. Pro MSP v EU je klíčově významný dokument: 

Evropská charta pro malé podniky (European Charter for Small Enterprises). Přijata byla ve 

dnech 19-20. června roku 2000, členskými státy EU. Zahrnuje podporu MSP v deseti hlavních 

oblastech. Charta deklaruje, že MSP jsou pro EU páteřní evropské ekonomiky a hlavním 
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zázemím její konkurenční schopnosti vůči ostatnímu světu. Dále uvádí, že EU považuje MSP 

za klíč k řešení citlivého sociálního problému zaměstnanosti, podnikavosti a vytváření 

evropské ekonomiky založené na znalostech. Jednotlivé členské státy EU každý rok 

předkládají zprávu o plnění Evropské charty. [3][4] 

 Jak jsme již uvedli, v dosavadních členských zemích EU byly a nadále jsou MSP 

považovány za velmi podstatné pro zajištění a rozvoj zaměstnanosti. Vede se odhad, který 

uvádí, že se na zaměstnanosti podílejí asi dvěma třetinami celkového počtu zaměstnanců. A 

dále tyto MSP zajišťují cca 55 % nárůstu nových pracovních míst. Dále jsou také hodnoceny 

jako významné pro inovační rozvoj nižších řádů, které nevyžadují zázemí finančně a 

personálně náročného základního a aplikačního výzkumu a vývoje, který je zpravidla 

realizován ve speciálních ústavech nebo velkých podnicích. [3] 

 

2.2. Význam MSP v ČR 

 V ČR je tomu obdobně jako v EU, kde jsou MSP širokou základnou podnikání. Dříve 

EU dle svých kritérií pro velikost podniku, řadila 99,8 % českých podniků do skupiny MSP. 

Pro postup zapojování českých MSP do ekonomiky EU je podstatný výrazný podíl 

zahraničního kapitálu ve značné části českých obchodních společností. Účast zahraničních 

firem v českých podnicích, včetně řady MSP, má podstatný vliv na jejich řízení a další rozvoj. 

Nejednou se jedná o různé formální i neformální vazby strategického partnerství. Tyto firmy 

se výrazně podílely na exportu České republiky. Například v roce 2008 byl vliv zahraničních 

podniků na český průmysl: zaměstnanost v průmyslu 45,7 %, průmyslová produkce 59,5 % a 

průmyslový vývoz 70,1 %. [3] 

Stovky zahraničních firem u nás v ČR také přímo zajišťují významný rozsah 

podnikání. Patří sem například národní společnosti (Volkswagen, Siemens, Hyundai, Nestlé, 

Renault a další). Tyto zaměstnávají desítky tisíc českých pracovníků a systematicky 

prohlubují různé formy subdodavatelské spolupráce s českými MSP. Samozřejmě tím mají 

výrazný vliv na přípravu českých MSP k hlubší integraci do EU. [20] 

 

2.3. Vývojové body MSP v ČR za posledních deset let 

 Za dobrého, malého a středního podnikatele podle definice EU se považuje podnikatel, 

který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat (příjmy) nepřesahuje 50 

milionů EUR a jeho aktiva (majetek) nepřesahují 43 milionů EUR. Údaje o počtu 

zaměstnanců, hodnotě aktiv (majetku) a výši obratu (příjmů) zjišťují [21]: 
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- Podnikatelé vedoucí účetnictví z údajů uvedených v účetní závěrce sestavené a potvrzené 

podpisovým záznamem statutárního orgánu účetní jednotky, resp. podpisovým záznamem 

účetní jednotky, za účetní období bezprostředně předcházející období, v němž je podána 

žádost o podporu (dále jen „poslední uzavřené účetní období“).   

- Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci z údajů uvedených v přiznání k dani z příjmů 

podaném za zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, v němž je 

podána žádost o podporu. Drobný, malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, 

stanoví hodnoty počtu zaměstnanců, ročního obratu/příjmů a aktiv/majetku 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.  

Dalšími kritérii, která jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních 

hodnot, jsou druhy podniků. Jedná se především o „Nezávislé podniky“ a „Partnerské 

podniky“. [21]            

 

2.3.1. Vývoj počtu MSP 

 Podle údajů Českého statistického úřadu vykazovalo podnikatelskou činnost k 31. 12. 

2011 v České republice celkem 1 066 787 právnických a fyzických osob (s počtem 

zaměstnanců 0-249), fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0-249) bylo 814 897 a 

právnických osob (s počtem zaměstnanců 0-249) bylo 251 890. Oproti roku 2010 došlo u 

právnických a fyzických osob k poklesu o 25 598 podniků. Údaje jsou zřejmé (viz. Obr. 1). 
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Vývoj aktivních subjektů MSP v ČR v letech 2001 - 2011
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Obrázek 1: Vývoj aktivních subjektů MSP v ČR v letech 2001 – 2011, zdroj [17]. 

 

Podíl malých a středních podniků (údaj vychází z definice MSP užívané Českým 

statistickým úřadem) na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2011 byl 

99,84 %.  

 

2.3.2. Vývoj počtu zaměstnanců v MSP 

 Celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků se v roce 2011 zvýšil oproti 

roku 2010 o 20 tis. (o 1,09 %) na celkových 1856 tis. zaměstnanců. Podíl zaměstnanců 

malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 

2011 činil 60,85 %. Údaje (viz Obr. 2). 
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Obrázek 2: Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR v letech 2001 – 2011, zdroj [17]. 

 

2.3.3. Vývoj ekonomických ukazatelů MSP   

V roce 2011 vytvořily malé a střední podniky výkony ve výši 4 064 795 mil. Kč., což 

je oproti roku 2010 navýšení o 63 006 mil. Kč (viz Obr. 3). Podíl malých a středních podniků 

na celkových výkonech v roce 2011 dosáhl 49,50 %, což je oproti roku 2010 pokles o 1,74 %. 

 

Obrázek 3: Vývoj výkonů MSP v ČR v letech 2001 – 2011, zdroj [17]. 

2.4. Výhody, nevýhody a doporučení MSP  

 Jednou z hlavních otázek, kterou se posuzují možné prosperity českých MSP, je do 

jaké míry mohou udržet svoje postavení a úspěšnost v porovnání s velkými podniky v ČR a 

hlavně v EU. Statistické údaje nám ukazují, že již několik desetiletí existují zároveň jak velké 

tak i malé a střední podniky. Jejich úspěch nebo neúspěch nemůže být statisticky prokazatelně 

Vývoj výkonů MSP v ČR v letech 2001 - 2011
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spojován s velikostí organizace. Dle názoru vyspělých západních tržních ekonomik, je 

klíčovým předpokladem prosperity organizací jakékoliv velikosti manažerské umění vést ji. 

[3] 

Podle tabulky (viz Tab. 1) můžeme získat orientační manažerskou představu, jak a 

v jakém základním bodovém ocenění velikost organizace, ovlivňuje charakteristické 

parametry jejího hodnocení. Podle výsledků empirických rozborů, můžeme říct, že právě tyto 

charakteristické parametry jsou podstatné pro výsledné manažerské chování podniků a jejich 

prosperitu. [15]  

 

Tabulka 1: Jak velikost organizace ovlivňuje charakteristické parametry jejího hodnocení, 

zdroj [15] 

Charakteristický parametr hodnocení 
Velká 

organizace 

Střední 

organizace 

Malá 

organizace 

Náročnost řízení (nároky zvládnutí kritických faktorů 

úspěchu, míra byrokracie, anonymita rozhodování, 

náročnost vnitro organizační kontroly…) 

+ ++ +++ 

Možnosti zajištění znalostních zdrojů (dispozice, 

podmínky účelového a účinného využití, možnosti využití 

IS/ICT…) 

++ +++ ++ 

Organizační pružnost (schopnost včasné reakce na změny 

podnikatelského prostředí, konkurenční dynamika...) 
+ ++ +++ 

Profesionalita a rezultativnost jednání s podstatnými 

interními a externími partnery (stakeholdery…) 
+++ ++ ++ 

Inovativní chování organizace a vedoucích pracovníků 

(míra autonomie pro tvůrčí a aktivní lidi, růst talentů…) 
+ ++ +++ 

Kapitálová síla a disponibilita potřebných zdrojů 

(snadnost získání úvěrů, pozice na trhu, zdroje na 

změny…) 

+++ ++ + 

Podnikatelská rizika a možnosti jejich redukce (rezervy, 

možnosti převodu rizik, pojištění…) 
++ ++ + 

Účinnost hospodářských procesů (možnosti 

zhromadňování výroby a prodeje, koncentrace zdrojů, 

kontrolní systémy…)  

+++ ++ + 

Možnosti zajištění jakosti v celém procesu hospodářské 

činnosti organizace (vstupní a výstupní kontroly, procesní 

kontroly…) 

+++ ++ ++ 

 Počet křížků v tabulce vyjadřuje orientační bodové ohodnocení, kde jsou větší výhody 

pro velké, střední nebo malé organizace. To znamená, že čím více křížků, tím větší výhody. 

Například u druhého řádku. Zde jde o zajištění znalosti zdrojů, tak zde podle statistiky 

vyplývá, že nejlépe tuto úlohu zvládají střední firmy. [15] 
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 Poslední výsledky pro podporu MSP ukazují na nezbytnost zlepšení a stabilizování 

politických a hospodářských rámcových podmínek a zlepšení přístupu ke kapitálu. Co se týče 

ČR, tak zde je nutné specifické zlepšení legislativy a vymahatelnosti práva. Avšak má to i 

druhou stránku, kde je nutné rozvíjet a stabilizovat kulturu, která je otevřená vůči zakládání a 

vedení malých a středních podniků. Podle vyjádření expertů je důležité zlepšení rámcových 

podmínek, jako jsou menší daně, odvody, poplatky a zjednodušení zákonů. Dále zazněly 

požadavky na snadnější přístup k úvěrům, pokles úroků a více možností financování. 

Podnikatel je také nutno podporovat při osvojování podnikatelských dovedností. Kdy tato 

cesta je možná při výměně zkušeností a spolupráce v rámci sítí, kde podnikatelé mohou získat 

inspiraci a radu, najít cestičku k novým technologiím a poznatkům a v neposlední řadě zde 

mohou poznat nové partnery. [3] 

 Základním doporučením je větší aktivita v navazování a udržování kontaktů. MSP se 

můžou vyhnout nebezpečím způsobeným jejich malou velikostí díky spolupráci s ostatními 

obchodními partnery (dodavatelsko-odběratelské vztahy). Pokud podnik nenavazuje tyto 

kontakty, chybí mu pak informace, kontakty, know-how a nějaké zajímavé tipy, které se dají 

v podnikání využít. Další oblastí, kterou by měly MSP rozvíjet je využívání moderních 

komunikačních technologií (web, email, intranet, podnikový portál…). Můžeme také 

podnikům doporučit účast v Operačních programech (Průmysl a podnikání, Rozvoj lidských 

zdrojů). Tyto programy zejména podporují MSP. Díky nim mohou MSP získat jak finanční 

prostředky, tak i potřebné znalosti. Jednou z nevýhod těchto programů je velká náročnost na 

administrativu. To znamená, že jsou vhodné jen pro úspěšné firmy. [3] 

 

 

3. PROGRAMY PODPOR PRO MSP V ČR 

  

Mezi složkami, zabývajícími se programy podpor pro MSP patří Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy a Ministerstvo pro místní rozvoj a v neposlední řadě také Ministerstvo 

zemědělství.  

  

3.1. Programy podpor Ministerstva průmyslu a obchodu 

 

3.1.1. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 
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 Jedná se o základní programový nástroj MPO, pro čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU v letech 2007 - 2013. Hlavním cílem OPPI je podporovat a zvyšovat 

konkurenceschopnosti ČR v oblasti průmyslu, podpora inovací, urychlené zavádění výsledků 

výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to hlavně stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a 

vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a 

růst hospodářství, které je založené na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových 

technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních 

technologií. Celkem má OPPI 7 prioritních os, kdy pouze 6 z nich je určených pro 

podnikatelskou sféru [21]: 

 Prioritní osa 1: Vznik firem – zde je cílem usnadnit přístup začínajících podnikatelů ke 

kapitálu a rozšířit tím možnosti pro financování jejich podnikatelských záměrů a 

předpokládaných projektů. Příjemcem podpory je výhradně MSP.   

 Prioritní osa 2: Rozvoj firem – tato osa se zaměřuje realizaci rozvojových 

podnikatelských projektů konkurenceschopných MSP, kterým brání nižší vlastní kapitálová 

vybavenost nebo omezená schopnost poskytnout zjištění úvěru v možnosti získat externí 

zdroje financování prostřednictvím bankovních nástrojů. Dále se zaměřuje na zlepšování 

technické vybavenosti podniků nákupem moderních technologií a na rozvoj vybraných 

strategických služeb. Příjemcem podpory jsou převážně MSP.   

 Prioritní osa 4: Inovace – zaměřuje se na podporu technických a netechnických 

inovací v podnicích, na podporu jejich vlastních firemních kapacit pro VaV a návazných 

aktivit, zejména v sektoru MSP tak, aby došlo k zvýšení inovační aktivity podniků a počtu 

podniků, které dělají vlastní vývoj a výzkum. Příjemcem podpory jsou z větší části MSP. 

 Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace – Tato osa sleduje vytváření 

vhodného prostředí pro vznik a rozvoj inovačního podnikání. Zaměřuje se na tvoření potřebné 

infrastruktury pro začínající podnikatele v podobě podnikatelských inkubátorů na zkvalitnění 

a rozšíření spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vzdělávacími institucemi a institucemi 

z oblasti VaV. Dále se pak věnuje problematice zkvalitnění infrastruktury pro podnikání, 

nejčastěji formou vytváření a rozvoje podnikatelských nemovitostí. Příjemcem podpory jsou 

z větší části MSP.  

 Prioritní osa 6: Služby pro rozvoj podnikání – Zaměřuje se na rozvoj a využití 

kvalitních poradenských informačních služeb pro podnikatelské subjekty. Poskytovaná 

podpora usnadňuje marketingové aktivity MSP na zahraničních trzích. Příjemcem podpory 

jsou z převážné části MSP. 
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3.1.2. Rámcový program (technologická centra, centra strategických služeb) 

 Jako cíl má tento program podporu investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-

tech, výrobků. Toto zvyšuje jejich konkurenceschopnosti na světových trzích a dále do oblasti 

informačních technologií a podnikových služeb jako (centra zákaznické podpory, centra 

sdílených služeb včetně regionálních ústředí nadnárodních společností, centra pro vývoj 

softwaru, expertní a řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie a high-

tech opravárenská centra). [21]    

 

3.1.3. Program podpory průmyslového výzkumu a vývoje 

 Trvalá prosperita – v letech 2006 – 2011, tematický program, jenž je součástí 

Národního programu výzkumu. 

 Tip – v letech 2009 – 2017, tento resortní program zajišťuje výzkum a vývoj pro 

racionální průmyslovou výrobu budoucnosti, za účelem posílení produkce v ČR a poté i v EU, 

k zajištění udržitelného rozvoje ve všech dimenzích, tj. ekonomické, sociální a 

environmentální, k zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků výzkumu a vývoje pro 

průmyslovou výrobu a k zajištění jejich rychlého a efektivního využívání. [21] 

 

3.1.4. Program EFEKT 2011 (podpora úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 

energie)   

 Má za snahu iniciovat úspory energie a větší využívání obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie. Ekonomické přínosy zahrnují nejméně z poloviny podporu projektům a 

aktivitám neinvestiční povahy s nepřímou úsporou energie. Kladné dopady na energeticky 

šetrné a efektivní chování veřejnosti, které je významně podporováno energetickou osvětou a 

bezplatným poradenstvím, není však zanedbatelný. [21] 

 

3.1.5. CzechEkoSystem      

 Podporuje především začínající podnikatele v jejich rozvoji (inovačního ekosystému 

cíleně podpořit ekonomický, marketingový a manažerský rozvoj MSP. Jeho součástí je také 

podpora pro uplatnění zdrojů rizikového kapitálu, zvláště zárodečného kapitálu. Tento se 

soustředí na pomoc s financováním začínajících inovativních firem a finanční podporu jejich 

dalšího rozvoje. Dále tento systém zpřístupňuje celé spektrum poradenských služeb MSP 

s opravdu malou spoluúčastí podpořených firem (spoluúčast 20 % na nákladech poradenských 
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služeb). Toto poradenství se zaměřuje na úspěšný rozvoj podnikání účastníka projektu MSP 

včetně přípravy a nabídnutí projektu účastníka k financování prostřednictvím rizikového 

kapitálu. MSP se na tomto nepodílí vůbec. Poskytnutí podpory formou de minimis. [21] 

 

3.1.6. CzechAccelerator 

 Hlavním cílem tohoto projektu je využitím poradenských služeb zaměřených na rozvoj 

manažerských zkušeností a posílením marketingových schopností podpořit rozvoj 

inovativních českých MSP na vyspělých zahraničních trzích. Jako součást poradenství je 

podpora v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu, 

jednoduchý přístup k potenciálním strategickým partnerům, špičkovým poradcům nebo účast 

na networkingových akcích a seminářích s investory. Projekt je určen malým a středním 

českým technologickým společnostem, vlastnící produkt v oblasti Life science, Cleantech, 

biotechnologií, nanotechnologií, medicínských technologií, ICT a přesného strojírenství. [21] 

  

3.2. Programy podpor Ministerstva práce a sociálních věcí 

 MPSV poskytlo prostředky aktivní politiky zaměstnanosti s nepřímým vlivem na 

podporu podnikání (za pomocí ÚP ČR). Přínos aktivní politiky zaměstnanosti spočívá [21]:  

- v ekonomické a fiskální rovině (uchazeč o zaměstnání je vyřazen z evidence ÚP ČR a 

vyplácení podpor v nezaměstnanosti a sociálních dávek je hrazeno povinnými odvody 

zaměstnance a zaměstnavatele). 

- v oblasti sociální (pomáhá s pracovním uplatněním obtížněji zaměstnavatelných osob 

a umožňuje udržovat pracovní návyky nezaměstnaných, působí motivačně). 

 

3.3. Program podpor Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 

 

3.3.1. Program EUREKA 

 Je to nástroj evropské strategie pro mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného a 

průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Má za cíl podporovat rozvoj mezinárodní 

spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy, vysokými školami 

a vytvářet podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj 

infrastruktury. [21] 
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3.3.2. KONTAKT II 

 Jako účel tohoto programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je 

podporovat mezinárodní dvoustranné projekty základního a aplikovaného výzkumu s dobou 

řešení 2 – 4 roky. Uchazeči mohou být veřejné VŠ, veřejné výzkumné instituce a další 

výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2 písm. 

d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Nebo 

MSP vymezené v části 2.2 písm. a) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a inovací (2006/C 323/1), zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací. Financování 

společných výzkumných projektů probíhá na principu, kdy každá smluvní strana hradí pouze 

náklady vzniklé na její straně. [21] 

 

3.3.3. Společné technologické iniciativy (JTI) 

 Základním předpokladem je vytváření partnerství mezi výzkumnými pracovníky 

veřejných VŠ a veřejných výzkumných institucí s průmyslovými kapacitami buď malých a 

středních nebo velkých podniků. Očekávánými výsledky těchto projektů jsou nové a 

inovativní technologie, nové materiály, inovativní výrobní procesy a další. [21] 

 

3.3.4. Program GESHER  

 Zaměřený na podporu účasti českých podniků zabývajících se výzkumem a vývojem 

ve spolupráci s partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo 

experimentálního vývoje. Jeho cíl je zajištění podpory na řešení vybraných projektů VaV 

s cílem podpořit mezinárodní spolupráci podniků obou smluvních stran a to ČR a Izraele. 

Zaměřuje se především na podporu projektů v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, udržitelných a čistých technologií, biotechnologií a lékařské techniky, Bio-Agro 

– zemědělských a potravinářských technologií a strojírenství. [21] 

 

3.4. Program podpor Ministerstva pro místní rozvoj    

 

3.4.1. Národní program podpory cestovního ruchu 

 Neboli NPPCR je zaměřen na podporu domácího cestovního ruchu v ČR. Kdy v roce 

2011 byl vyhlášen podprogram Cestování dostupné všem. Účelem tohoto podprogramu bylo 

podpořit podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické) včetně MSP, které provozují 
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podnikatelskou činnost v oblastech cestovního ruchu. Podporované aktivity podprogramu 

[21]:  

- rekonstrukce (vybudování) odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického 

zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, včetně marketingu 

vytvořených produktů cestovního ruchu. 

- zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu se zaměřením na ochranu životního prostředí 

a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu a ekologicky šetrné dopravy, 

včetně marketingu vytvořených produktů. Podporovány budou i aktivity vedoucí 

k lepší orientaci po atraktivitách cestovního ruchu pro handicapované. 

 

3.4.2. Integrovaný operační program (IOP) 

 Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, k podpoře 

zaměstnanosti, informační společnosti, péče o zdraví obyvatel, cestovního ruchu, ke zlepšení 

bydlení a bezpečnosti obyvatelstva. Podpora MSP je tady spíše brána okrajově, v rozhodující 

míře se týká aktivity Regenerace bytových domů – rekonstrukce a modernizace bytových 

domů. [21] 

 

3.5. Programy podpor Ministerstva zemědělství 

 

3.5.1. Program rozvoje venkova ČR 

 Jeho cílem je přispět k rozvoji venkovského prostoru ČR na bázi trvale udržitelného 

zdroje, přispět ke zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního 

zemědělského hospodaření. Dále umožní vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost ČR 

v základních potravinářských komoditách. Podporuje také rozšiřování a diverzifikaci 

ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová 

pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na 

venkově. Člení se na 4 osy, kdy nejdůležitější z nich je hned ta první, která má za cíl zvýšit 

konkurenceschopnost českého zemědělství a lesnictví, zlepšit kvalitu zemědělských, 

potravinářských a lesnických produktů a posílit přizpůsobivost a rozvoj venkovských oblastí. 

[21] 
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4. ANALÝZA PŘÍNOSŮ PODPORY MSP PRO REGIONY V ČR 

 

Jihočeský kraj  

Jedním z nejvíce poptávaných programů v tomto kraji byl program Inovace – Inovační 

projekt. Dalším z hojně poptávaných programů je též program Školicí střediska, který v rámci 

vybudování infrastruktury pro školení a vzdělávání umožňuje podnikům vlastními silami 

vytvářet kvalitně vzdělané odborníky, které potřebují do svých provozů a kteří nejsou 

v požadovaném množství dostupní na trhu práce. V neposlední řadě podniky v Jihočeském 

kraji využívají také programy směřující do ICT, možnosti podpory účasti na veletrzích 

a výstavách v zahraničí – program Marketing, a také program Poradenství, díky kterému je 

možné čerpat dotace na služby poradců. Z tabulky 2 můžeme vyčíst pohyb registrovaných 

podniků v tomto kraji od roku 2003 až 2010. [21][9] 

 

Tabulka 2: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 141 375 142 796 144 260 146 325 148 679 151 989 151 993 155 762 

 

Jihomoravský kraj  

O inovačním potenciálu regionu svědčí působení 6 klastrů podpořených z Operačního 

programu Podnikání a inovace, které přispívají svou činností k vytvoření kvalitní základy 

průmyslově aplikovatelného výzkumu a zkvalitnění vazeb mezi výzkumem, VŠ a soukromou 

sférou. V Jihomoravském kraji má také dlouholetou tradici strojírenský průmysl, což mimo 

jiné nahrává popularitě programu Rozvoj z Operačního programu Podnikání a inovace, do 

kterého mohou vstupovat pouze podniky z podporovaných oblastí. Z tabulky 3 můžeme 

vyčíst pohyb registrovaných podniků v tomto kraji od roku 2003 až 2010. [21] 

 

Tabulka 3: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 251 194 252 506 258 291 263 069 269 366 276 783 275 189 283 202 

 

Karlovarský kraj  

Tento kraj má velký podíl ve strojírenských firmách, a tak ze všech programů OPPI 

je v prvenství program Inovace - Inovační projekt, prostřednictvím kterého je stimulován růst 
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inovačního potenciálu podnikatelského sektoru. Snahu firem předběhnout konkurenci 

dokazuje i zvýšený zájem firem o program ICT v Podnicích. Společnosti investují značné 

částky také do rozvoje svých zaměstnanců, a to za pomoci programu Školicí střediska. 

Z tabulky 4 můžeme vyčíst pohyb registrovaných podniků v tomto kraji od roku 2003 až 

2010. [21] 

 

Tabulka 4: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 73 656 74 580 75 762 76 814 77 780 80 802 80 979 82 322 

 

Kraj Vysočina  

Jedním z nejvíce poptávaných programů v tomto kraji je program Inovace – Inovační 

projekt. Dalším z hojně poptávaných programů byl též program Školicí střediska, který 

v rámci vybudování infrastruktury pro školení a vzdělávání umožňuje podnikům vlastními 

silami vytvářet kvalitně vzdělané odborníky, které potřebují do svých provozů a kteří nejsou 

v požadovaném množství dostupní na trhu práce. V neposlední řadě podniky v Kraji Vysočina 

hojně využívaly také programy směřující do ICT, možnosti podpory účasti na veletrzích 

a výstavách v zahraničí – program Marketing a také program Poradenství, díky kterému 

je možné čerpat dotace na služby poradců. Z tabulky 5 můžeme vyčíst pohyb registrovaných 

podniků v tomto kraji od roku 2003 až 2010. [21][9] 

 

Tabulka 5: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 94 646 95 816 95 715 97 159 98 957 101 703 100 954 103 510 

 

Královéhradecký kraj  

V rámci jednotlivých programů je dosahováno spíše nadprůměrných výsledků 

v programech: Inovace – Inovační projekt, ICT v podnicích a programu Spolupráce – Klastry. 

Velké využití a obliba programu Inovace – Inovační projekt je způsobeno zejména kvalitním 

podnikatelským zázemím a možností realizace nákladnějších a sofistikovanějších projektů 

s vyšší přidanou hodnotou. Budoucí potenciál rozvoje kraje lze spatřovat například 

v dobudování kvalitní dopravní infrastruktury a přípravě podnikatelských nemovitostí pro 
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potenciální investory. Z tabulky 6 můžeme vyčíst pohyb registrovaných podniků v tomto kraji 

od roku 2003 až 2010. [21] 

 

 

 

Tabulka 6: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 121 334 122 313 123 986 125 433 127 573 130 544 129 399 132 423 

 

Liberecký kraj  

Tento kraj patří stále mezi ekonomicky slabší. Hlavním zaměřením kraje je stále 

automobilový průmysl a strojírenství. Přes 80 % všech výrobních podniků je zaměřeno právě 

do této oblasti. V oblasti inovací a výzkumu patří Liberecký kraj spíše k průměru, přesto zde 

vzniklo a vzniká několik zajímavých projektů. Mezi nejvýznamnější oblast výzkumu a vývoje 

patří oblast nano-vláken. Mezi nejvíce využívané programy patří Rozvoj, Nemovitosti či Eko-

Energie. Důvodem je stále zastoupení strojírenského průmyslu a množství brownfields 

v kraji. Z tabulky 7 můžeme vyčíst pohyb registrovaných podniků v tomto kraji od roku 2003 

až 2010. [21] 

 

Tabulka 7: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 107 354 108 207 109 557 111 299 112 830 114 491 114 990 117 230 

 

Moravskoslezský kraj  

Moravskoslezský kraj patří mezi lídry v počtu schválených projektů v OPPI a stejně 

tak mezi nejlepší kraje ve výši proplacených dotací (vysoký počet žádostí v programu Eko-

energie, Rozvoj, ICT v podnicích, Nemovitosti, Prosperita). V posledním roce výrazně 

přibylo projektů také v „inovačních“ programech OPPI (Inovace, Potenciál, ICT a Strategické 

služby), proto se kraj stává také domovem investic vyššího řádu. Velice významným počinem 

je i rozšíření spolupráce vysokých škol s podnikatelskou sférou prostřednictvím dotačních 

titulů (Potenciál, Spolupráce) a rozjezd projektů podpořených z OP Výzkum a vývoj pro 

inovace (OP VaVpI). Z tabulky 8 můžeme vyčíst pohyb registrovaných podniků v tomto kraji 

od roku 2003 až 2010. [21][9] 
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Tabulka 8: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 223 771 227 427 229 242 231 786 235 648 240 486 241 103 245 290 

 

Olomoucký kraj  

Vzniká zde dokument Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS OK) a 

pozorujeme nárůst zájmu o programy Potenciál, Inovace a ICT a Strategické služby. 

Realizace aktivit inovační strategie přispěje ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti 

Olomouckého kraje na základě propojování činností akademické a podnikatelské sféry. 

Z tabulky 9 můžeme vyčíst pohyb registrovaných podniků v tomto kraji od roku 2003 až 

2010. [21] 

 

Tabulka 9: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 127 865 129 075 129 331 130 424 132 139 135 028 133 270 136 229 

 

Pardubický kraj  

Pardubický kraj je regionem s tradičně silnou průmyslovou základnou, jenž se může 

pochlubit nižší mírou nezaměstnanosti, než je celostátní průměr. Za tento fakt kraj vděčí 

zejména masivnímu přílivu přímých zahraničních investic v uplynulých letech. Základ 

ekonomiky regionu tvoří výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení, výroba strojů 

a dopravních prostředků, textilní a potravinářská výroba. Dosud významné postavení zde má 

chemický průmysl. Z hlediska výše přislíbené dotace v Pardubickém kraji vítězí program 

Inovace. Zájem je také o program Potenciál. Z tabulky 10 můžeme vyčíst pohyb 

registrovaných podniků v tomto kraji od roku 2003 až 2010. [21] 

 

Tabulka 10: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 100 881 102 319 103 975 105 304 106 972 109 524 109 449 112 121 
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Plzeňský kraj  

Plzeňský kraj byl v prosinci 2011 regionem s druhou nejnižší úrovní nezaměstnanosti, 

která činila sedm procent. Byl zde příchod nových investorů, ale také o expanze již 

zasídlených společností z oblasti zejména automobilového, dřevozpracujícího a papírenského 

průmyslu. Žadatelé o dotace do operačního programu OPPI jevili velký zájem o programy 

Školicí střediska, Nemovitosti, Inovace, Marketing, ICT a Strategické služby a Potenciál. 

Z tabulky 11 můžeme vyčíst pohyb registrovaných podniků v tomto kraji od roku 2003 až 

2010. [21] 

 

Tabulka 11: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 123 457 125 065 127 341 129 639 132 217 136 698 140 383 144 632 

 

Praha + Středočeský kraj  

Středočeský kraj patří mezi regiony s vyšší podnikatelskou aktivitou týkající se 

projektů v rámci OPPI. Nejoblíbenějším programem ve Středočeském kraji je stále program 

Inovace - Inovační projekt. Ve srovnání s ostatními kraji v počtu podaných žádostí vede opět 

program Inovace a také program Potenciál. Dalším velice využívaným programem je program 

Nemovitosti, který lze využít především na rekonstrukci nevyužívaných a zchátralých budov. 

Vyšší čerpání ve Středočeském kraji v tomto programu je možné přisuzovat většímu množství 

těchto objektů. Z tabulky 12 můžeme vyčíst pohyb registrovaných podniků v tomto kraji od 

roku 2003 až 2010. [21] 

 

Tabulka 12: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 668 938 679 944 695 594 713 669 735 767 764 207 786 406 814 034 

 

Ústecký kraj  

Ústecký kraj se řadí mezi regiony se soustředěnou podporou státu a vyšší mírou 

nezaměstnanosti, z čehož vyplývá vyšší zájem expandujících investorů o čerpání investičních 

pobídek, a to jak zahraničních, tak tuzemských firem. Z celkové statistiky dále vyplývá 

skutečnost, že nejvyšší počet projektů a objem financí bylo prozatím rozhodnuto v programu 
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Rozvoj. Z tabulky 13 můžeme vyčíst pohyb registrovaných podniků v tomto kraji od roku 

2003 až 2010. [21] 

 

Tabulka 13: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 163 393 163 874 166 219 169 083 171 940 175 521 174 621 176 422 

 

Zlínský kraj  

Zlínský kraj můžeme charakterizovat jako region s rostoucím inovačním potenciálem. 

K tomuto, kromě jiného, přispívá i kvalitní institucionální koordinace podpory tvorby inovací 

formou implementované regionální inovační strategie. Dále se region vyznačuje dobrou 

vybaveností a rozvojem institucí inovační infrastruktury veřejného i neveřejného charakteru, 

podporujících inovace. Region je nadprůměrný také výskytem počtu subjektů provádějících 

výzkum a vývoj, které v převážné většině působí v podnikatelském sektoru. O regionu 

Zlínského kraje a potenciálu firem v něm provozujících své podnikatelské aktivity také 

souhrnně vypovídá úspěšnost v čerpání evropských prostředků. Z tabulky 14 můžeme vyčíst 

pohyb registrovaných podniků v tomto kraji od roku 2003 až 2010. [21][9] 

 

Tabulka 14: Počet registrovaných podniků v kraji v letech 2003-2010, zdroj [17].  

Roky -> 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Registrované 

podniky celkem 128 095 128 679 129 217 130 477 131 995 134 373 131 870 134 374 

 

 

5. SWOT ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČR 

 

SWOT analýzu můžeme chápat jako identifikaci interních silných a slabých stránek 

zkoumané jednotky ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž nositelem je vnější prostředí. 

Bližší pohled na jejich vzájemnou interakci nabízí jednoduchý prostředek pro rozhodovací 

procesy a strategické plánování.  První krok SWOT analýzy spočívá v sestavení seznamu 

jednotlivých položek. Silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti se uvádí do tabulky. 

V tabulce 15 vidíme SWOT analýzu podnikatelského prostředí v České republice.  

Česká republika vykazuje v posledních letech vysoké tempo hospodářského růstu, cenovou i 

makroekonomickou stabilitu. Síla a zájem o inovace MSP roste, zvyšuje se také cena pracovní 
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síly v evropské konkurenci, také se zde nachází vysoký podíl soukromých podnikatelských 

subjektů. U slabých stránek vidíme, že se promítají ve zvyšujícím se rozpočtovém deficitu, 

počet přihlášených a udělených patentů je velmi nízký, ochrana průmyslového a duševního 

vlastnictví nedostatečná. Jaké jsou příležitosti pro ČR: vytvořit nějaké podmínky pro lepší 

propojení vědeckovýzkumné a akademické základny se sférou podnikání, podpořit zakládání 

a rozvoj inovačních firem a MSP (nastavení výhod pro podnikatele). Jako hrozby, které by 

mohly nastat, vidíme: omezení vyplývající z demografického vývoje, z limitované mobility 

pracovních sil, nepředvídatelné změny v odběratelských zemích a rostoucí konkurence na 

světových trzích, závislost na jednoduchých výrobách využívajících dočasné výhody ceny 

práce, nedostatek kapitálových investic do rozvoje podniků. [18] 

 

Tabulka 15: SWOT analýza podnikatelského prostředí v ČR, zdroj [16]. 

 Silné stránky Slabé stránky 

Vnitřní 

prostředí 

 existující a vznikající klastry 

 nadprůměrný podíl inovujících 

podniků v průmyslu i ve službách 

v rámci ČR 

 vzrůstající počet kvalitních firem 

znalostní ekonomiky 

 otevřenost firem a jejich ochota ke 

spolupráci na projektech 

s externími partnery, jejich 

schopnost aktivně komunikovat 

s trhem a zákazníky, velký důraz 

kladený na řešení potřeb 

zákazníků 

 přístup podniků k akademickému 

sektoru jako potenciálnímu 

partnerovi 

 silná odvětví plastikářského, 

gumárenského, chemického 

průmyslu, odvětví elektrických 

optických přístrojů a zařízení, 

potravinářského a 

kovozpracujícího průmyslu 

 

 malý zájem podnikatelů na 

spolupráci při tvorbě 

inovačního prostředí 

 průměrné až podprůměrné 

zastoupení některých 

progresivních inovativních 

odvětví v regionech 

 roztříštěnost a obtížná 

dostupnost inovačního 

poradenství 

http://www.businessinfo.cz/
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 Příležitosti Hrozby 

Vnější 

prostředí 

 aktivní hledání nových trhů (a 

možností uplatnění) podniky, 

marketing 

 rozvoj v regionu silných odvětví, 

revitalizace tradičních s využitím 

nových technologií 

 zakládání a rozvoj klastrů a využití 

jejich potenciálu 

 informovanost, poradenství a 

podpora pro podnikatele 

v oblastech dotací a dalších 

nástrojů podpory, přípravy 

projektů, ale také legislativy 

(certifikace, normy…) 

 zakládání center sdílených služeb 

stojících mimo konkrétní výrobní 

podnik 

 preference rozvoje odvětví 

s vysokou přidanou hodnotou a 

vysokým potenciálem růstu 

 pozitivní propagace inovací firem 

- prezentace inovačních firem a 

produktů na krajské úrovni 

 zapojení podniků do 

mezinárodních projektů a sítí 

 odchod firem a investorů 

z České republiky 

 nedocenění možností 

spolupráce v klastrech 

 neochota či nepřipravenost 

firem využívat nové přístupy 

řešení inovací 

 nedůvěra či neochota 

podnikatelské sféry ke 

spolupráci s územními 

samosprávami na aktivitách 

rozvoje regionů 

 

 

6. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ POZNATKŮ 

 

Hlavním problém malých a středních firem bych neviděl ve velikosti, ale v jejich 

izolaci. Buďto je tato izolace vyvolána nezájmem samotných firem, anebo to může být 

důsledek působení vnějšího okolí. Mezi hlavní slabé stránky většiny MSP bych zařadil 

strategické řízení a obchodní procesy, marketingové a obchodní aktivity, finanční 

zázemí, motivace a lidské zdroje a v neposlední řadě jazykové znalosti. Tyto uvedené slabiny 

se dají ještě také doplnit o další problémy, které taktéž nemají jednoduché řešení. Mezi ně 
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patří například sentiment top managementu, nedostatek zpětné vazby nebo problém se 

změnou stylu řízení a organizační struktury při růstu společnosti. Pokud by MSP byly do 

budoucna vybaveny dostatečnými teoretickými znalostmi a chutí věci změnit, byl by to dosti 

podstatný impuls.  

Jakýkoliv optimální způsob pro podporu rozvoje MSP se snaží najít ve všech 

vyspělých zemích včetně ČR. Protože však existuje velké množství různorodých firem, není 

snadné tento optimální způsob nalézt.    

V celé Evropě se považuje sektor MSP za páteř evropské ekonomiky a za hybnou sílu 

inovace, sociální integrace a zaměstnanosti. Během posledních deseti let se ČR věnovala 

zlepšování podnikatelského prostředí pro MSP. A to hlavně trvalým zjednodušováním 

administrativy a podmínek pro podnikání, snížením informačních povinností podnikatelů 

s využitím sdílených informací v rámci databází státu, posuzováním dopadu legislativních 

změn na MSP, zveřejněním právních předpisů v dostatečném předstihu před datem jejich 

účinnosti, snižováním daňových sazeb a také zjednodušením daňových zákonů. 

Po prostudování různých statistických údajů v ČR (hlavně průzkum poradenské společnosti 

Deloitte, která hodnotila celkem 38 zemí světa [22]), dojdeme k závěru, že z globálního 

hlediska samotná konkurenceschopnost českého průmyslu se sune dolů. Kdy Česko se 

nachází zhruba tak v polovině z celkového počtu hodnocených zemí. Jelikož je nástup států 

třetího světa výrazný a rychlý, nejspíš nás čeká v příštích letech propad o pár příček směrem 

dolů. A proto nás také asi nemine, prohlubování rozdílů mezi námi a vyspělými (vysoce 

konkurenceschopnými) státy. Jedny z věcí, které by nás mohly posunout v žebříčku 

konkurenceschopných států světa kupředu, je například lepší infrastruktura a kvalitnější práce 

úřadů.  

Mezi pár negativních postřehů, které jsme u nás zaznamenali, patří například to, že se 

našim podnikům vůbec nedaří zlepšit čerpání evropských fondů. Pro rok 2011 byly pak 

v návrhu nová finanční ústava a projekt jednotného inkasního místa, kdy obě tyto věci 

neprošly. Jako hlavní důvod proč zákony neprošly, se uvádělo to, že se v nich údajně 

nacházely věci, které příliš podnikatele poškozovaly. Jako pozitivní věc můžeme uvést zdar 

prosazení novely zákona o investičních pobídkách. I přesto se však ČR padá dolů. 

V budoucnu by již konkurenční výhoda způsobená vlivem technologií neměla v globále hrát 

takovou roli, jelikož již budou všeobecně dostupné. Jako konkurenceschopné by mohly 

v budoucnu být hlavně podniky s nápaditými zaměstnanci, kteří budou schopni z technologií 
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vytěžit co nejvíc. Průmysl by měl být umístěný do popředí zájmu, pokud si ČR chce udržet 

globální ekonomické místo v Evropě, i když je v dnešní době dosti náročný na zdroje.  

Naše země potřebuje také přístup, jenž se zaměřuje na celý hodnotový řetězec, od 

infrastruktury a surovin k poprodejnímu servisu. Podpora zakládání a růst MSP musí být 

jádrem průmyslové politiky ČR. Jako příležitost k posílení konkurenceschopnosti může být 

bráno to, když bychom přešli na udržitelné hospodářství. Pokud je politika zaměřená na onu 

konkurenceschopnost a udržitelnost, pak by mohla docílit kritického množství změn a také 

koordinaci potřebnou pro úspěch. Poté se v této oblasti podnikání nikdo bez 

konkurenceschopnosti neudrží a nikdo tam také nedocílí kvantového skoku v oblasti inovací.   

Zmiňme některé z mála priorit, které by mohly pomoci konkurenceschopnosti 

v průmyslové oblasti podnikání. Jedná se hlavně o kontroly stávajících právních předpisů 

(mající za úkol snížit kumulativní účinky právních předpisů s cílem snížení nákladů pro 

MSP), usnadnit MSP přístup k úvěrům a pomoci jejich internacionalizaci, účinnější dopravní 

a energetické a komunikační infrastruktury a služby (sloužící průmyslu), nová strategie na 

surovinách vytvářením vhodných rámcových podmínek pro udržitelné dodávky a řízení 

domácích primárních surovin, akce na zlepšení rámcových podmínek a podpory inovací v 

energeticky náročných průmyslových odvětvích, prostor průmyslové politiky vytváří pevnou 

průmyslovou základnu a pokrývá celý dodavatelský řetězec. Průmysl je srdcem ČR a je 

nepostradatelný pro nalezení řešení problémů naší společnosti, dnes a v budoucnu. ČR 

potřebuje průmysl a průmysl potřebuje ČR. Musíme proniknout do plného potenciálu 

jednotného trhu.  

 

 

ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelské prostředí a rozvoj malého a 

středního podnikání v ČR.  

První kapitola neboli úvod do problematiky, seznamuje čtenáře s motivací při výběru 

tohoto tématu a dále také stanovuje cíle v této práci. 

V druhé kapitole je charakterizováno podnikatelské prostředí MSP v ČR. Je zde 

uvedeno co je vlastně podnikání, jeho základní definice a pojmy a něco málo o zákonech, 

které se k MSP vztahují. V neposlední řadě je zde také zmínka o historii MSP. 
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Třetí kapitolou jsme se zaměřili na význam a vývoj MSP v ČR. Zde jsme si uvedli 

významy MSP jak v ČR, tak i v EU. V rámci české republiky jsme se zaměřili na vývoj počtu 

zaměstnanců, MSP a jejich výkonů za posledních deset let (tj. od roku 2001 až 2011). Jestliže 

bychom chtěli toto období nějak shrnout, tak vidíme, že v celkovém souhrnu vykazuje ČR 

vhodné podmínky pro podnikání. Jak můžeme vyčíst z grafu 1, kde celkový počet MSP v ČR 

od roku 2001 do roku 2011 několika násobně vzrostl. Taktéž výkon MSP v těchto letech 

stoupl. Pouze počet zaměstnanců se v roce 2011 dostal na přibližně stejnou úroveň jako v roce 

2001. Z grafu 2 vidíme, že cca v roce 2008 začíná počet zaměstnanců mírně klesat. Toto 

můžeme s největší pravděpodobností přičíst faktu, že v tomto období začíná celosvětová 

finanční krize, která se nevyhnula bohužel ani ČR. Počet nových MSP od tohoto období 

mírně roste, ale počet zaměstnanců klesá. Znamená to jediné, nové podniky sice nabírají nové 

zaměstnance, ale stávající podniky své zaměstnance z důvodu ekonomických propouštějí. A 

nakonec se v této kapitole objevují také výhody a nevýhody MSP, doplněné samozřejmě 

doporučením.  

Pozornost čtvrté a páté kapitoly byla zaměřena na systém podpor MSP v ČR, na jejich 

zaměření, zásady poskytování, přínosy pro regiony a zejména na členění finančních podpor 

podnikání v ČR. Pokud bychom to chtěli shrnout, musíme uvést, že je určitě potřeba věnovat 

systematickou pozornost nabízeným grantům a podpůrným programům. Nesmíme čekat, až 

k nám informace o nějakém grantu neb podpůrném programu přijde, ale systematicky je 

vyhledávat. Měli bychom spolupracovat s Hospodářskou komorou a Regionální rozvojovou 

agenturou. Díky spolupráci s těmito složkami můžou MSP získat nejenom finanční 

prostředky, ale taky potřebné znalosti. Problémem však je to, že tyto programy jsou jen pro 

„úspěšné“ firmy, jelikož požadují dofinancování a docela často bývají vázané dosažením 

výsledku. Bývají taktéž velmi náročné na administrativu. Záměrem čtvrté kapitoly nebylo 

detailně popsat jednotlivé programy podpor, protože ty mají často takový rozsah, že by nebylo 

v silách této práce je pojmout. Z tohoto důvodu jsme k těmto programům uvedli pouze 

základní popis (hlubší informace viz odborná literatura).  

V předposlední šesté části se zabýváme analýzou SWOT, která především zjišťovala 

silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení vývoje podnikatelského prostředí. Provedl se 

výčet všech významných faktorů a jejich zařazení do příslušné skupiny.  

  V závěrečném shrnutí si můžeme říct, že nemalé zásluhy na hospodářském rozkvětu 

ČR má právě MSP, které tato práce zkoumala. Od počátku zavedení tržního systému byli 

hnací silou ekonomiky právě malí a střední podnikatelé. Pro rámcové zlepšení podmínek 
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podnikání, je zapotřebí učinit kroky, které v sobě nesou hlavně menší daně, odvody a různé 

poplatky a zjednodušení zákonů. Nynější hodnota odvodů je tak vysoká, že obvykle odradí 

ochotu podnikatelů riskovat založení nebo rozšíření firmy. Co se týče konkurenceschopnosti, 

můžeme si říct, že byla a je stále jednou z nejdůležitějších složek ve složité konstrukci, které 

se říká podnik. S rostoucí dynamičností a globalizací, se očekává, že její význam dále poroste 

a stane se neodmyslitelnou součástí pevných základů každé stavby. Jednotlivé podniky, by 

měly mít přehled nejen o své konkurenci, ale hlavně o své vlastní konkurenceschopnosti. 

Pokud podnik pozná sama sebe, své slabiny a svá silná místa, může jim to přinést větší úspěch 

v podobě lepší a účinnější schopnosti čelit konkurenci a hrozbám trhu. Důležitou a 

neocenitelnou zbraní v boji s konkurencí jsou znalosti, zkušenosti a kvalitní informace. 

Nebylo by na škodu umožnit snadnější přístup k úvěrům, pokles úroků a vícero možností 

financování (př. rizikovým kapitálem). Toto pole působnosti je spojeno se zesílenou podporou 

z regionálních zdrojů a programů Evropské unie, které se stane efektivní, pouze pokud se 

odstraní zbytečná byrokracie.  
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