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Jen citem a instinktem se nedostaneme
nikam. Teorie bez praxe není možná.
T. G. Masaryk

Publikace vychází krátce po vstupu ČR do Evropské unie. V těchto nových podmínkách poskytuje podnikatelům, pracovníkům veřejné správy a škol orientaci v současném složitém
podnikatelském prostředí. Je pomocníkem pro ty, kteří hledají podněty pro své podnikatelské
záměry, pro zvýšení konkurenceschopnosti a jsou otevřeni novým profesním výzvám.
V průběhu společensko-ekonomických přeměn po roce 1989 vzniklo v ČR mnoho podnikatelů, kteří u nás dnes představují nový stav. Sotva se adaptovali na situaci tržního hospodářství, museli fungovat v dynamických podmínkách územní reformy a procesu evropské
integrace. Orientovat se v této složité situaci není pro jednotlivého podnikatele jednoduché.
V sousedních zemích Evropské unie, v Rakousku a v Německu, vstupují všichni podnikatelé
do hospodářských komor, které jim pomáhají v začátcích, informují je o možných dodávkách, inovacích, změnách v daních a usnadňují jim pronikání na zahraniční trhy. Hájí zájmy
podnikatelů a vyjadřují se k připravovaným zákonům, aby pomáhaly předcházet nežádoucím
bariérám v podnikání.
U nás je situace jiná. Přestože známe legendu o Svatoplukových prutech1, je u nás v hospodářských komorách a v živnostenských společenstvech organizováno jen nepatrné procento
podnikatelů. O podporách poskytovaných podnikatelům rozhodují především státní orgány. Samosprávné instituce podnikatelů mají na přidělování podpor malý vliv. Za této situace, ztížené
probíhajícími změnami, poskytuje publikace orientaci v současném složitém podnikatelském
prostředí a podává podnikatelům praktické informace pro zvýšení konkurenceschopnosti.
Kniha obsahuje to podstatné, co podnikatel potřebuje: informace o evropských podnikatelských institucích a o způsobech podpor podnikání z kohezního fondu a strukturálních fondů,
aj. Přibližuje podstatné myšlenky čtenářům z jiných zemí připojeným anglickým resumé.
Zásadním přístupem při tvorbě knihy je propojení teorie s praxí, analýza, kritické hodnocení, hledání optimálních cest, snaha o komplexní pohled a doporučení možných alternativ
řešení. Proto jsou fakta uváděna do širších ekonomických a etických souvislostí, teoretické
poznatky jsou ilustrovány příklady a podnikatelskými příběhy konkrétních ﬁrem, což poskytuje
podněty a návody k variantnímu řešení aktuálních i perspektivních problémů vyskytujících se
v podnikatelské činnosti.
Po metodické stránce je publikace uzpůsobena pro vzdělávací potřeby vyjádřením cílů
kapitol, přehledným strukturováním obsahu, kontrolními testy i obohacením o podnětné otázky k zamyšlení ve všech čtrnácti kapitolách. V knize najdete celkem 140 testových položek
a 140 otázek. Doplněním vhodnou literaturou dodáváme podklady k prohlubujícímu studiu
1

Když kníže Svatopluk umíral, povolal k sobě své tři syny. Kázal, aby zlomili svazek prutů, což nedokázali.
Pak pruty rozdělil a dal každému synovi část, která jejich síle neodolala.
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včetně internetových odkazů. Orientaci v knize usnadňuje graﬁcké vyjádření obsahu kapitol,
shrnutí a výběr základních pojmů s anglickými ekvivalenty.
Povaha ekonomického dění nedovoluje pronášet jedinou, absolutní pravdu, jediný pohled
na probíhající procesy. To je možné objektivně podat z pozice nezávislého vědeckého bádání
s analýzou plurality názorů, stanovisek a výhledů, na rozdíl od zpravidla lépe pochopitelných,
lobbisticky zaměřených přístupů ﬁrem nebo přímo zainteresovaných institucí. Vedoucí autor
knihy podává výsledky bádání svého týmu v rámci výzkumného projektu Grantové agentury
ČR při zkoumání speciﬁčností podnikatelských institucí a v rámci projektu agentury Akademie
věd ČR v oblasti otázek zkoumání podpor podnikání.
Publikace, která je příspěvkem k optimalizaci funkce celého společensko-ekonomického
systému, by proto neměla chybět v knihovnách podnikatelů, funkcionářů podnikatelských institucí, pracovníků veřejné správy, středoškolských a vysokoškolských učitelů, ani ve veřejných,
podnikových nebo školních knihovnách pro studenty i veřejnost.
Za to, že kniha mohla vzniknout, patří dík podpoře zmíněných grantových agentur, podnětné
a přátelské atmosféře na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, spoluřešitelům
výzkumných projektů, vstřícným pracovníkům ústředních i krajských organizací, ochotným
studentům a doktorandům, účastníkům odborných konferencí pořádaných v posledních letech
a dalším spolupracovníkům, kteří pomohli poskytnutím materiálů nebo vstřícnými konzultacemi, a v neposlední řadě mým blízkým kolegům a přátelům z domova i ze zahraničí.
V Brně dne 31. srpna 2004
Antonín Malach

KAPITOLA

1

Podnikání jako
zdroj ekonomického
a společenského
rozvoje

Podnikatelé jsou někdy považováni buď
za vlka, kterého je třeba zabít, nebo
za krávu, kterou je třeba stále dojit.
Přitom by však měli být považováni
za koně, který táhne káru.
W. Churchill

Dobrý a úspěšný podnikatel by se neměl omezovat jen na technické a organizační
záležitosti. Měl by pochopit i širší souvislosti, které mu umožní orientaci v dnešním
světě a napomohou tvorbě strategie podniku. Ve vstupní kapitole se proto zamýšlíme nad významem podnikání pro ekonomiku a společnost, ale také nad snahou
moderní společnosti podporovat podnikání a hospodářský růst země. Jde o vzájemně propojené subsystémy. Jejich správné pojetí v podmínkách prohlubující
se globalizace a evropské integrace, a hlavně jejich praktické uplatnění ovlivňují
prosperitu podniků i bohatost života lidí.
Podnikání má ve středoevropských podmínkách hluboké tradice, protože naše
země patřily v historii mezi nejrozvinutější. Ujasníme si, co je to vlastně podnikání,
a zaměříme se při tom hlavně na malé a střední podniky.
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Po prostudování 1. kapitoly:
 si uvědomíte, jaký je význam podnikání pro rozvoj ekonomiky
a společnosti,
 zopakujete si základní pojmy z oblasti podnikání,
 získáte informace o historii vývoje podnikání,
 doplníte si přehled o současném stavu podnikání v ČR,
 osvěžíte si, jak třídíme podniky,
 zjistíte, s jakými problémy se potýkají malé a střední podniky,
 poznáte, jaké jsou nové trendy ve světě podnikání,
 seznámíte se se vzory úspěšných podnikatelů.


Graﬁcké znázornění obsahu 1. kapitoly
 
Význam podnikání
Podstata podnikání a vztah
podnikatelských subjektů ke státu a ekonomice

Historie podnikání
Historický vývoj podnikatelských činností

Definování podnikání
Kdo je podnikatel, co je to živnost,
podmínky provozování živnosti

Členění podniků

Dle oboru

Dle velikosti

Aktuální stav malého a středního podnikání
Ekonomický a sociální
přínos MSP

Cíle politiky rozvoje
MSP

Bariéry rozvoje MSP
v ČR

Podnikání jako zdroj ekonomického a společenského rozvoje

1.1 Význam podnikání pro rozvoj
ekonomiky a společnosti
Často se stává, že ve shonu povinností přistupujeme k jevům, které nás obklopují, ze setrvačnosti, z pozice vžitých představ a názorů, aniž bychom se hlouběji zamýšleli nad jejich podstatou.
Za takové zamyšlení stojí i smysl podnikání. Jeho jádrem je ochota, odvaha i umění převzít
odpovědnost za samostatnou tvorbu společensky potřebných hodnot, a tím generovat zisk.
Hrubý zisk pak slouží nejen k obživě rodiny podnikatele, ale i k rozvoji podniku a k poskytnutí povinného příspěvku pro potřeby obcí, regionů i státu formou daní. V procesu podnikání
dochází také k uspokojování potřeb zákazníků a k vytváření pracovních míst, což přispívá ke
kvalitě života.
Odhodlanost podnikat nese s sebou vedle možnosti dosáhnout zisk i dovednost vystihnout
potřeby trhu, hledat zdokonalení výrobků nebo služeb a překonávat bariéry podnikatelského
prostředí. A zde pokračuje cyklus vytvářením podmínek k podnikání veřejnou správou – představitelkou společnosti v obcích, regionech i v centru. Přírodní, lidské i ﬁnanční zdroje (kapitál) se tak stávají produktivní uplatněním funkce podnikání v poskytování výrobků, služeb
a myšlenek ve prospěch zákazníka. Přidaná hodnota formou daní plyne ve prospěch všech
stupňů veřejné správy. Veřejná správa podporuje podnikání hlavně utvářením podnikatelského
prostředí a úrovní infrastruktury (viz obr. 1.1).
Zdroje
přírodní

lidské

finanční

Podnikatelské
prostředí

Podnikání

Produkce statků
výrobky

služby

Zákazník

Přidaná hodnota
ideje

Obec, kraj, země

Obr. 1.1 Souvislosti procesu podnikání

Podnikání jako zdroj ekonomického a nepřímo i společenského růstu objevuje celý svět.
Podnikatelský duch umocňuje síly lidí a národů. Význam podnikání pro rozvoj ekonomiky
a společnosti spočívá v několika aspektech: podniky představují důležitý zdroj ﬁnančních
prostředků do veřejných rozpočtů. Vzniká tak vzájemný vztah mezi podnikatelskými subjekty
a veřejnými rozpočty. Na jedné straně existují ﬁnanční toky od podniků do přerozdělovacích
procesů a na straně druhé dochází prostřednictvím nejrůznějších forem ﬁnancování z veřejných
prostředků k podporování podnikatelských aktivit. Objem ﬁnančních prostředků plynoucích
ze strany podniků odpovídá výtěžkům z daní a odvodů sociálního a zdravotního pojištění
(viz obr. 1.2).
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PODNIK

Činnost
podniku

výrobky

Vlastní
kapitál

Zaměstnanci

služby

Hrubý zisk
Majetkové
daně

Odvod sociálního
a zdravotního
pojištění
podnikatelem za
zaměstnance

Odvod sociálního
a zdravotního
pojištění srážkou
ze mzdy
zaměstnance

Daně z příjmů

VEŘEJNÉ ROZPOČTY
4UÈUOÓ
SP[QPŘUZ

,SBKTLÏ
SP[QPŘUZ

tok peněžních prostředků do rozpočtů

Obr. 1.2 Vztah podniků a veřejných rozpočtů

0CFDOÓ
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;ESBWPUOÓ
QPKJÝƃPWOZ

formy podpor podnikání

Pramen: A. Malach, J. Skřítecký

V případě majetkových daní se jedná o daně z nemovitostí, silniční, dědickou a darovací
daň a daně z převodu nemovitostí. U daně z příjmů pak záleží, zda se jedná o právnickou osobu (subjekt zapsaný v obchodním rejstříku, který podniká na základě ustanovení obchodního
zákoníku), nebo o fyzickou osobu, která podniká na základě živnostenského zákona. Z tohoto
rozlišení pak vyplývá i rozdělení daně z příjmů na daň z příjmu právnických osob (např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným), která v současnosti činí 28 %, a daň z příjmu
fyzických osob (veřejná obchodní společnost, osoba samostatně výdělečně činná), která je
závislá na výši příjmu a pohybuje se od 15 % do 32 %. Mimo to je daň z příjmu fyzických
osob uvalena logicky i na dividendy vyplácené podnikem – právnickou osobou (v současné
době činí 15 %).
Odvod sociálního a zdravotního pojištění má dvě složky. První odvádí podnik čili zaměstnavatel za své zaměstnance a druhou, kterou platí sami zaměstnanci srážkou ze své mzdy.
Poněkud speciﬁcká situace nastává v případě daně z přidané hodnoty. Ze zákona vyplývá, že
povinným plátcem DPH je osoba, jejíž obrat za nejbližších, nejvýše dvanáct předcházejících
po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 2 000 000 Kč. Další aspekt společensko-ekonomického rozvoje spočívá v tom, že podnikatelské subjekty produkují nové pracovní
příležitosti, čímž vytvářejí tlak na růst produktu (HDP).

-

Podnikání jako zdroj ekonomického a společenského rozvoje

Postavení a povaha podnikatelské činnosti v ČR se výrazně mění. Impulzem k tomu byly
společensko-ekonomické přeměny započaté u nás „sametovou“ revolucí v roce 1989. Charakter
a podmínky podnikání se nemění jen u nás, ale i v evropském prostoru, kde Evropská unie
úspěšně pokračuje v integračním procesu. Podniky se stále více v procesu internacionalizace
začleňují do světového hospodářství. Hlavní příčinu změn, které probíhají v celém světě,
vidíme proto v globalizaci. Proces globalizace mění povahu a rozsah konkurence, urychluje
vědecko-technický pokrok, dává nové podněty mezinárodnímu obchodu, a tak se stává vlastně
hnacím motorem ekonomického růstu.
V moderním světě se nemůže vyvíjet ekonomika izolovaně od společnosti. Podnikatelé vědí,
co vyrábět, které služby nabízet, co a kde mají prodávat. Vláda, kraje i obce však musí vytvářet
podmínky pro podnikání. K tomu
je zapotřebí ujasněná koncepce.
V našich podmínkách je vyjádřena
hospodářskou politikou a přijetím
příslušných zákonů včetně daňové
soustavy. Na to navazují strategické státní a regionální dokumenty.
Významné jsou také operační plány, které otevírají cestu k čerpání
fondů Evropské unie.
Úspěšný rozvoj vyžaduje dialog
společnosti, státu a jeho orgánů
s podnikateli. Jak si dále podrobněji ukážeme v analýze podnikatelského prostředí, nejsou u nás Obr. 1.3 Ze semináře Obchod s Afrikou v globálním světě na
k tomu ve všech směrech nejvhod- Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně
nější podmínky, počínaje registrací (26. 5. 2004).
podnikatelů. Hospodářská komora
např. nemá ze zákona možnost připomínkovat zákony. Naopak orgány společnosti obtížně
oslovují podnikatele kvůli nepřehlednosti a roztříštěnosti podnikatelských organizací.

Podnikatelská činnost a národní hospodářství
Národní hospodářství je komplex všech ekonomických činností na území státu. Řečeno slovníkem ekonomů, jedná se o činnosti zaměřené na výrobu statků a poskytování služeb. Struktura
ekonomických činností je v různých zemích rozdílná. Pro potřeby statistiky a porovnání rozdělujeme ekonomické činnosti do kategorií označených písmeny a do dílčích oddílů označených
čísly. Od roku 1992 byl u nás zaveden klasiﬁkační systém, známý pod zkratkou OKEČ, což
znamená Odvětvová klasiﬁkace ekonomických činností.
Národní hospodářství může být členěno také na sféry primární (zemědělství, těžební průmysl), sekundární (zpracovatelský průmysl a stavebnictví) a terciární (služby). Současný vývoj
u nás je charakteristický deindustrializací, tj. vytvářením stále menšího počtu míst ve zpracovatelském průmyslu, snížením produkce hmotných výrobků a rostoucím podílem služeb. Jejich
poskytovateli jsou především malé a střední podniky. Evropským vládám se proto doporučuje
zdokonalit pro ně podnikatelské prostředí:
 snížením daňové zátěže a zmenšením veřejného sektoru,
 zrušením opatření omezujících konkurenci a rozvoj nových trhů,
 reformou regulačních opatření na trhu práce tak, aby nebyly omezovány nové formy organizace práce,
 posílením podnikatelského ducha v evropském společenství.
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