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Úvod 
 

V současné době se Česká republika nachází v období dynamického ekonomického 
růstu. V prvním roku členství ČR v Evropské unii ale zároveň na na�em trhu práce dochází 
k poklesu zaměstnanosti a růstu nezaměstnanosti. Dynamika hospodářského růstu je tudí� 
zaji�ťována výhradně zvy�ováním produktivity práce. Jak uvádí makroekonomické analýzy, 
spontánní tvorba pracovních míst není ani při současném růstu a přílivu zahraničních investic 
dostatečná a řada problémů a nedostatků - převá�ně strukturálního charakteru - se vyskytuje 
také na straně nabídky pracovních sil. 

 
Zvládnutí procesu záva�ných a potřebných strukturálních změn bude záviset na 

zvý�ení pru�nosti nabídkové a poptávkové stránky trhu práce a hlavně na efektivitě opatření 
strukturálních politik. V opačném případě hrozí, �e se trh práce stane pro ekonomický růst 
limitujícím faktorem. 

 
Na straně nabídky pracovních sil půjde hlavně o sladění kvalifikační a profesní 

struktury pracovních sil s potřebami zaměstnavatelů a zvý�ení jejich schopnosti adekvátně 
reagovat na měnící se ekonomické podmínky. Je také nutné efektivními opatřeními reforem 
veřejných financí zajistit aktivněj�í účast obyvatel na trhu práce. 

 
Na poptávkové straně trhu práce bude ve prospěch růstu zaměstnanosti působit 

předev�ím hospodářský růst a rozvoj sektoru malého a středního podnikání, který by měl 
generovat nová pracovní místa. 

 
Problematika malého a středního podnikání byla v minulém období značně 

přehlí�ena. Malé a střední podniky přitom zaji�ťují značnou část zaměstnanosti i celkového 
ekonomického výstupu. Vlivem zahraničního výzkumu a také tlakem ekonomického vývoje 
roste význam znalosti oblasti malého a středního podnikání i u nás. 

 
Materiál �Krátká zpráva o problematice malých a středních podniků v České 

republice� přiná�í přehled: 
 
! koncepce politiky podpory malých a středních podniků, 
! základních zji�tění o postavení malých a středních podniků na trhu České republiky, 
! vazeb vývoje zaměstnanosti na sektor malého a středního podnikání, 
! formulování základních problémů sektoru malého a středního podnikání, 
! mezinárodní komparaci tohoto sektoru na úrovni Evropské unie. 
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1. Podpora malého a středního podnikání 
 

V červnu schválila Rada Evropské unie Evropskou chartu pro malé podniky,1 ve 
které konstatuje, �e malé podniky tvoří páteř evropské ekonomiky. Ve vyspělých 
ekonomikách tvoří malé a střední podniky motor růstu zaměstnanosti. Rozvoj pracovních míst 
na trhu práce je výrazně ovlivněn inovačním potenciálem malého a středního podnikání, jeho 
vy��í flexibilitou reagovat na aktuální změny na trhu práce a kapitálově men�í intenzitou. 

 
Česká republika přistoupila k chartě počátkem roku 2002 a v březnu 2003 vláda 

schválila �Zprávu o aktuálním stavu lisabonského procesu v České republice�,2  která mimo 
jiného hovoří i o uplatňování zásad charty v České republice. 

 
Ekonomický a sociální přínos malých a středních podniků je velmi bohatý a 

v mnohém ovlivňuje mnohé stránky oblasti �ivota a rozvoje ka�dé společnosti. �iroký 
potenciál malého a středního podnikání tkví obzvlá�tě v jeho nezaměnitelné roli, kterou na 
trhu sehrává a kterou charakterizují zejména tyto schopnosti: 
 
! zmírňování negativních důsledků strukturálních změn, 
! vytváření podmínek pro vývoj a zavádění nových technologií, 
! poskytování subdodavatelských slu�eb velkým firmám, 
! vytváření pracovních příle�itostí za nízkých kapitálových nákladů, 
! rychlej�í adaptace na po�adavky a změny trhu, 
! vyplňování mezer v okrajových a pro velké podniky nezajímavých oblastech trhu, 
! decentralizace podnikatelských aktivit, 
! přínos k rychlej�ímu rozvoji regionů, men�ích měst a obcí. 
 

Rozvojový potenciál malých a středních podniků v mnohém závisí od vlivu okolního 
prostředí a vztahu malopodnikatelského prostředí s velkými (hlavně) nadnárodními firmami. 
Právě z důvodů této zranitelnosti malých a středních podniků vyvinuly země s tr�ní 
ekonomikou řadu opatření zaměřených na sni�ování nevýhod malých a středních podniků a 
na vytváření vhodných legislativních a ekonomických podmínek vedoucích k podpoře 
vznikajících subjektů a k pomoci při rozvoji ji� existujících malých a středních podniků. 

 
Jak konstatuje ve svých materiálech Ministerstvo průmyslu a obchodu České 

republiky: �účelem politiky malého a středního podnikání je definovat vztah státu k této části 
ekonomiky, roli malého a středního podnikání v ekonomice, rozsah a formy regulace a 
státních zásahů nezbytných k prosazení záměrů hospodářské politiky v uvedené oblasti, včetně 
vymezení institucionálního rámce a způsobu jeho financování.� 
 
1.1 Politika podpory malého a středního podnikání 
 

Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky byla sestavena politika podpory 
malého a středního podnikání, jejím� účelem je definovat: 
 

                                                 
1 Evropská charta pro malé podniky byla schválena na zasedání Evropské rady ve Fieře 19. - 20. června 2000. 
Kandidátskými zeměmi byla ratifikována v dubnu 2002 a v červnu 2003 podepsána zeměmi západního Balkánu. 
Procesu uskutečňování charty se v současnosti účastní 34 zemí. 
2 �Zpráva o aktuálním stavu lisabonského procesu v ČR� byla schválena vládou 19. března 2003 usnesením č. 
282 
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! vztah státu k této části ekonomiky v časovém horizontu let 2001 - 2004, 
! roli malého a středního podnikání v ekonomice, 
! rozsah a formy regulace a státních zásahů nezbytných k prosazení záměrů hospodářské 

politiky v uvedené oblasti, 
! vymezení institucionálního rámce a způsobu jeho financování. 
 
Dlouhodobým cílem této politiky je přispět k zaji�tění předpokladů ekonomického rozvoje 
na�í společnosti, co� předpokládá umo�nění fungování sektoru malých a středních podniků 
tak, aby tento sektor přispíval k: 
 
! růstu národního hospodářství, 
! jeho technologické úrovni a konkurenceschopnosti, 
! sni�ování nezaměstnanosti a regionální, sociální a ekonomické diferenciaci. 
 
Indikátorem naplňování tohoto cíle je předev�ím vývoj podílu malých a středních podniků 
na výstupech ekonomiky a na zaměstnanosti, dále také komparace těchto výsledků 
s hodnotami dosahovanými ekonomicky nejúspě�něj�ími státy světa a Evropy, a to jak za 
celkovou ekonomiku země, tak za jednotlivé regiony. 
 

Konkrétněj�í záměry politiky podpory malého a středního podnikání lze nalézt 
v jejích střednědobých cílech: 

 
! zvý�it podíl malých a středních podniků na obnovení růstu ekonomiky, na její expertní 

výkonnosti, na sni�ování nezaměstnanosti a na hospodářském o�ivení strukturálně 
posti�ených a ekonomicky slabých regionů; 

! zvý�it technologickou úroveň a konkurenceschopnost malých a středních podniků a 
vytvořit tak předpoklad jejich úspě�ného začlenění do trhu EU; 

! podporovat spolupráci malých a středních inovačních firem s výzkumnými pracovi�ti 
vysokých �kol, Akademie věd ČR, státními a soukromými výzkumnými ústavy, velkými 
výrobci apod.; 

! usnadnit vstup občanů do podnikání; 
! nástroje a mechanismy systému podpory malých a středních podniků uplatňovat v souladu 

s pravidly Evropské unie a racionalizovat mechanismy jeho poskytování. 
 

V rámci zaměření politiky podpory malého a středního podnikání je nevyhnutné 
diferencovat jednotlivé nástroje a programy tak, aby přispívaly ke zvy�ování kvality tohoto 
sektoru. Politika podpory malého a středního podnikání je tudí� zacílena na občany vstupující 
poprvé do podnikání, podniky existující krátkou dobu (do dvou let) bez předchozí 
podnikatelské činnosti a existující malé a střední podniky schopné ucházet se o zdroje 
komerčního financování. 

 
Projekty podpory sektoru malého a středního podnikání musí být koncipovány tak, 

aby zajistily: 
 
- v�estrannou podporu v přístupu k novým informačním technologiím zásadně ovlivňujícím 

schopnost pře�ití malých a středních podniků v současných podmínkách světové 
ekonomiky, 

- aktivní spolupráci centra a regionů s účelovou decentralizací rozhodování o podpoře 
jednotlivých projektů, 

- zjednodu�ení systému podpory a snaz�í orientaci podnikatelů. 
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Pro potřeby dal�ího rozvoje malého a středního podnikání navázalo Ministerstvo 

průmyslu a obchodu na koncepci politiky podpory malého a středního podnikání 
vypracováním programů podpory malého a středního podnikání pro období let 2005 � 2006,3 
které byly schváleny vládou České republiky dne 24. listopadu 2004 (usnesení č. 1159). Tyto 
programy reagují na aktuální potřeby rozvoje malých a středních podniků v České republice. 
Společně s programy Operačního programu průmysl a podnikání a Společným regionálním 
operačním programem jsou tyto nové programy nástroji podpory malých a středních podniků. 
 
1.2 Systém podpory malého a středního podnikání 
 

Systém podpory malého a středního podnikání je v České republice tvořen dvěma 
základními pilíři: legislativním a institucionálním rámcem. 
 
! Legislativní rámec 
 
Legislativa zaměřená na podporu malého a středního podnikání: 
 
- stanovuje pravidla podpory malých a středních podniků z prostředků státního rozpočtu 

(zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání; zákon č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře), 

- harmonizuje příslu�ný právní rámec České republiky s legislativou Evropské unie. 
Legislativa EU vztahující se k podpoře malých a středních podniků (Doporučení Komise 
Evropských společenství 96/280/EC z 3. 4. 1996 týkající se definice sektoru malého a 
středního podnikání a Směrnice Evropských společenství 96/C 213/04 ze dne 23.7.1996, o 
státní podpoře malých a středních podniků) je harmonizována s legislativou ČR v rámci 
novely zákona č. 299/1992 Sb. 

 
Pravidla Evropské unie týkající se podpory malých a středních podniků jsou 

v podmínkách programů podpory tohoto sektoru uplatňována v plném rozsahu od roku 2000. 
 
! Institucionální rámec 
 

Systém podpory malého a středního podnikání rozděluje kompetence zpravování 
tohoto sektoru mezi Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj a je 
realizován soustavou vzájemně se doplňujících institucí s přesně vymezenými kompetencemi 
- viz obrázek č. 1. 

                                                 
3 Jsou to programy ZÁRUKA, TRH, PROGRES, PORADENSTVÍ, DESIGN, ALIANCE a ZASTOUPENÍ a 
jsou zaměřeny na podporu podnikatelů formou záruky za bankovní úvěry, podporu podnikatelů z regionu 
hlavního města Prahy, podporu poradenství, podporu fyzických osob a podporu slu�eb zaměřených na vývoz. 
Z rozpočtové kapitoly MPO bylo na tyto programy v roce 2005 vyčleněno celkem 550 mil. Kč. 
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O b r á z e k 1   Schéma institucionálního rozdělení kompetencí v oblasti politiky podpory 
malého a středního podnikání v ČR 
 
 
 
           Ministerstvo průmyslu a obchodu                                                    Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
 
                                                                       soustava vzájemně se 
                                                                       doplňujících institucí 
                                                                        s přesně vymezenými 
                                                                              kompetencemi 
 
 
         komplexní problematika malých                                                     regionální podpora podnikání 
                    a středních podniků 
 
 
Pramen: autor 
 

Konkrétní nástroje a úkoly podpory malého a středního podnikání jsou rozděleny 
mezi jednotlivé instituce zabývající se různými formami podpory podnikatelského sektoru. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí ve své koncepci politiky podpory malého a 
středního podnikání pro období let 2001 - 2004 konkrétně tyto instituce: 
 
! Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Praha (ČMZRB) 

Hlavní úlohou této finanční instituce je zabezpečovat nástroje podpory přístupu 
malých a středních podniků ke kapitálu. Podle koncepce politiky podpory malého a středního 
podnikání na období do roku 2004 bude roz�iřováno působení ČMZRB jako poskytovatele 
finančních slu�eb pro systém podpory podnikání včetně zdrojů ze strukturálních fondů do 
regionů. 
 
! Agentura pro rozvoj podnikání 

Tato příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu byla zalo�ena v roce 
1995 a zabezpečuje systém poradenských, informačních a vzdělávacích slu�eb pro malé a 
střední podniky. Do její činnosti spadají zejména tyto oblasti: zaji�tění dostupnosti kvalitního 
poradenství, informací a odborného vzdělávání pro malé a střední podniky, rozvoj inovačního 
podnikání a inkubátorů, správa alternativních zdrojů financování rozvojových záměrů malého 
a středního podnikání, poskytování půjček v rámci programů rozvoje malého a středního 
podnikání, pomoc při zaji�tění účasti domácího sektoru malého a středního podnikání v 
programech Evropské unie a spolupráce na tvorbě politiky podpory malého a středního 
podnikání. Dále se také podílí na přípravě a realizaci programů určených konkrétně pro malé 
podniky.4 

 
Ve spolupráci s regionálními poradenskými informačními centry (RPIC) a 

podnikatelskými inovačními centry (BIC) 5 poskytuje pro malé a střední podniky zvýhodněné 
poradenské, informační a vzdělávací slu�by technické asistence. 

                                                 
4 zejména z prostředků Phare 
5 Regionální poradenská a informační centra (RPIC) byla v ČR zakládána po vzoru Evropské unie od roku 1992. 
Prostřednictvím RPIC se realizuje program Poradenství pro malé a střední podniky. V ČR působí v současnosti 
22 RPIC a 5 podnikatelských inovačních center (BIC). Činnost BIC je zaměřena na podnikatelské, technické a 
technologické poradenství pro malé a střední podniky. BIC mají také vazbu na vysoké �koly nebo velké 
průmyslové podniky. Poradenské a informační slu�by pro malé a střední podniky jsou dotovány ze státního 
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Agentura pro rozvoj podnikání také monitoruje podnikatelské prostředí, vyhodnocuje 
účinnost systému podpory podnikání a koordinuje činnost a financování sítě institucí RPIC a 
BIC. 
 
! Euro Info Centra 

Jedná se o síť informačních center Evropské unie, které jsou financovány 
prostřednictvím zvlá�tního programu EU určeného pro tato centra. Informační a konzultační 
slu�by, které poskytují, jsou zaměřeny na podporu rozvoje spolupráce malých a středních 
podniků v zemích Evropské unie. 
 
! Regionální fondy podpory podnikání 

Podle politiky podpory malého a středního podnikání mají být regionální fondy 
podpory podnikání vytvářeny v souladu s potřebami a mo�nostmi regionů jako nástroje 
soustředění finančních prostředků vyu�ívající v maximální mo�né míře spolupráci s ostatními 
institucemi podpory podnikání na regionální úrovni. 
 
! Národní diskusní skupina 

Tato instituce, její� činnost je zaměřena na podporu tvorby a realizace vládní politiky 
pro malé a střední podniky, byla ustavena na základě doporučení Evropské komise 
k programu Phare �99. Jejím cílem je projednávání aktuálních otázek týkajících se malých a 
středních podniků a formulace doporučení a návrhů pro vylep�ování podnikatelského 
prostředí. 

Národní diskusní skupina (NDS) je slo�ena ze zástupců Hospodářské komory, 
podnikatelských a zaměstnavatelských svazů, zástupců podnikatelů a státní správy a plní 
funkci poradního orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi hlavní úkoly této skupiny 
patří i pravidelný monitoring podnikatelského prostředí a zaji�tění u��ího propojení domácího 
podnikatelského prostředí s vývojem v Evropské unii. Ve své činnosti vyu�ívá i doporučení 
pracovního orgánu Evropské komise BEST (Business Enviroment Simplification Taskforce). 
 
! Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade 

CzechTrade je národní exportní agentura Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejím 
hlavním úkolem je prostřednictvím poskytování specifických slu�eb a informací podílet se na 
zvy�ování exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích. 

Záměrem politiky podpory malého a středního podnikání je realizovat činnost 
CzechTrade prostřednictvím postupně se roz�iřující sítě informačních míst v České republice 
a kanceláří v zahraničí s cílem dosáhnout úrovně srovnatelné s vyspělými zeměmi EU a 
přispívat tak ke zvý�ení objemu vývozu výrobků a slu�eb produkovaných v České republice. 

 
Obecně lze konstatovat, �e hlavním cílem politiky podpory malého a středního 

podnikání je zvy�ovat efektivnost prostředků na programové podpory a transparentnost 
soustavy programů, dále také prohlubovat osvědčené programy, sni�ovat jejich 
administrativní náročnost pro malé a střední podniky a prodlu�ovat působnost programů 
pro del�í období ne� jeden rok. 

                                                                                                                                                         
rozpočtu a také prostřednictvím programu Phare. Slu�by RPIC a BIC jsou podnikatelským subjektům 
poskytovány bezplatně nebo za sní�ené sazby. 



 

 9

2. Malé a střední podnikání a zaměstnanost 
 

Studiem dostupných podkladů bylo zji�těno, �e právě malé firmy se na růstu 
zaměstnanosti podílejí nejdynamičtěji (VÚPSV, 20036). Význam malých a středních podniků 
pro hospodářství České republiky dokládají i údaje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za 
rok 2003. V průmyslu, stavebnictví, obchodu, ve slu�bách a v dal�ích odvětvích ekonomiky 
zaměstnával tento sektor celkem 62,2 % v�ech zaměstnanců, na tvorbě HDP se podílel 32,7 
%, na vývozu 34 % a na dovozu 49,8 %. 

 
2.1 Sektorová struktura malých a středních podniků 
 
 Podle Registru ekonomických subjektů působilo v roce 2002 na českém trhu celkem 
více ne� 2 mil. podniků - viz tabulka 1. 

Analýzou dat uvedených v tabulce 1 a 2 bylo zji�těno, �e s počtem zaměstnanců se 
sni�uje zastoupení ekonomických subjektů v sektoru slu�eb, naopak narůstá v sektorech 
zemědělství a průmyslu. Lze konstatovat, �e zastoupení malých a středních podniků 
v průmyslových odvětvích (obzvlá�tě ve zpracovatelském průmyslu) je v komparaci se 
zeměmi EU-15 ni��í (viz kapitola Mezinárodní srovnání malých a středních podniků). 
 Největ�í zastoupení malých a středních podniků bylo zji�těno v následujících 
odvětvích sektoru slu�eb: obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zbo�í a činnost 
v oblasti nemovitostí. 
 
T a b u l k a 1 Změna počtu ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců 
v sektorech a odvětvích** NH za období let 1999 a� 2002 
 

2002, v tis. změna (v tis.), 02-99
odvětví/sektory celkem 0* 1 a� 5 6 a� 19 20 a� 249 250 a více celkem 0* 1 a� 5 6 a� 19 20 a� 249 250 a více
zemědělství 132 588 115 949 12 452 1 915 2 217 55 2 074 7 728 -5 434 -109 -92 -19

A 132 003 115 448 12 410 1 894 2 196 55 2 037 7 659 -5 407 -103 -93 -19
B 585 501 42 21 21 . 37 69 -27 -6 1 .

průmysl 506 625 445 076 33 636 16 003 10 795 1 115 44 836 65 073 -19 149 -1 386 326 -28
C 534 249 94 74 92 25 -89 -49 -52 5 7 0
D 276 301 232 037 24 777 10 649 7 901 937 25 599 32 551 -7 589 296 329 12
E 1 278 692 170 143 203 70 -43 -21 -27 6 16 -17
F 228 512 212 098 8 595 5 137 2 599 83 19 369 32 592 -11 481 -1 693 -26 -23

slu�by 1 482 349 1 255 551 170 503 39 387 16 053 855 111 333 141 315 -27 128 -2 182 -729 57
G 640 323 546 019 73 148 16 475 4 516 165 12 859 32 554 -16 761 -2 129 -806 1
H 101 783 76 377 19 258 5 235 889 24 10 315 12 916 -1 785 -665 -149 -2
I 77 426 63 630 10 000 2 655 1 044 97 11 012 12 330 -1 443 9 124 -8
J 70 585 65 302 4 362 689 199 33 14 140 15 136 -886 -84 -25 -1
K 357 769 315 903 31 367 7 569 2 794 136 43 815 46 478 -2 773 225 -131 16
L 11 369 5 264 3 900 1 227 852 126 -1 938 -1 850 -73 80 -131 36
M 25 778 18 830 1 443 2 074 3 399 32 3 512 3 103 -282 316 371 4
N 30 188 11 850 15 867 1 122 1 173 176 827 2 038 -1 334 85 36 2
O 166 876 152 145 11 143 2 338 1 184 66 16 883 18 698 -1 787 -19 -18 9
P 104 101 3 . . . -10 -9 -1 . . .
Q 148 130 12 3 3 . -82 -79 -3 0 0 .

celkem 2 121 562 1 816 576 216 591 57 305 29 065 2 025 158 243 214 116 -51 711 -3 677 -495 10  
 

* včetně bez udání počtu zaměstnanců 
** Mezinárodní zkratky odvětví NH: A = zemědělství a myslivost, lesní hospodářství; B = rybolov, chov ryb, 
přidru�ené činnosti v rámci rybolovu; C = dobývání nerostných surovin; D = zpracovatelský průmysl; E = 
výroba a rozvoz elektřiny, plynu a vody; F = stavebnictví; G = obchod, opravy motor. vozidel a spotřebního 
zbo�í; H = pohostinství a ubytování; I = doprava, skladování, po�ty a telekomunikace; J = peně�nictví a 
poji�ťovnictví; K = činnosti v oblastí. nemovitostí, pronájem nemovitostí, slu�by pro podniky, výzkum a vývoj; L 
= veřejná správa, obrana, sociální poji�tění; M = �kolství; N = zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti; O 
= ostatní veřejné, sociální a osobní slu�by; P = domácnosti zaměstnávající personál; Q = exteritoriální 
organizace a spolky. 
Pramen: Statistická ročenka České republiky 2001 a 2003, ČSÚ 
                                                 
6 Blí�e viz: Program Moderní společnost a její proměny - MS 5: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti. 
MPSV, Praha 2003 
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Vývoj podílu malých a středních podniků podle jednotlivých sektorů národního 
hospodářství kopíruje obecné trendy sektorové struktury zaměstnanosti - viz tabulka 2. Do�lo 
k poklesu jejich zastoupení v zemědělství a průmyslu, naopak vzrostlo v sektoru slu�eb. 
V kategorii podniků s počtem zaměstnanců 20 a� 249 se ale částečně posilnilo jejich 
zastoupení ve zpracovatelském průmyslu. 
 
T a b u l k a 2 Změna sektorové a odvětvové** struktury ekonomických subjektů podle 
počtu zaměstnanců za období let 1999 a� 2002 
 

2002, v % změna (v p.b.), 02-99
odvětví 0* 1 a� 5 6 a� 19 20 a� 249 250 a více 0* 1 a� 5 6 a� 19 20 a� 249 250 a více
zemědělství 6,4 5,7 3,3 7,6 2,7 -0,4 -0,9 0,0 -0,2 -1,0

A 6,4 5,7 3,3 7,6 2,7 -0,4 -0,9 0,0 -0,2 -1,0
B 0,0 0,0 0,0 0,1 . . . . . .

průmysl 24,5 15,5 27,9 37,1 55,1 0,8 -4,1 -0,6 1,7 -1,7
C 0,0 0,0 0,1 0,3 1,2 . . . . 0,0
D 12,8 11,4 18,6 27,2 46,3 0,3 -0,6 1,6 1,6 0,4
E 0,0 0,1 0,2 0,7 3,5 . . . 0,1 -0,9
F 11,7 4,0 9,0 8,9 4,1 0,5 -3,5 -2,2 0,1 -1,2

slu�by 69,1 78,7 68,7 55,2 42,2 -0,4 5,1 0,6 -1,5 2,6
G 30,1 33,8 28,7 15,5 8,1 -2,0 0,3 -1,8 -2,5 0,0
H 4,2 8,9 9,1 3,1 1,2 0,2 1,0 -0,5 -0,5 -0,1
I 3,5 4,6 4,6 3,6 4,8 0,3 0,4 0,3 0,5 -0,4
J 3,6 2,0 1,2 0,7 1,6 0,5 0,1 -0,1 -0,1 -0,1
K 17,4 14,5 13,2 9,6 6,7 0,6 1,8 1,2 -0,3 0,8
L 0,3 1,8 2,1 2,9 6,2 -0,2 0,3 0,3 -0,4 1,8
M 1,0 0,7 3,6 11,7 1,6 0,1 0,0 0,7 1,5 0,2
N 0,7 7,3 2,0 4,0 8,7 0,0 0,9 0,3 0,2 0,1
O 8,4 5,1 4,1 4,1 3,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,4
P 0,0 0,0 . . . . . . . .
Q 0,0 0,0 0,0 0,0 . . . . . .

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - -  
 
* včetně bez udání počtu zaměstnanců 
** seznam odvětví viz Tabulka 1 
 

Pramen: Statistická ročenka České republiky 2001 a 2003, ČSÚ 
 

Data uvedená v tabulce 1 a grafu 1 vypovídají o tom, �e v uvedeném období do�lo 
k poklesu zastoupení malých firem ve v�ech sektorech národního hospodářství. Naopak 
značně narůstá kategorie �bez zaměstnanců�, která obsahuje sebezaměstnané osoby bez 
zaměstnanců.7 Nejvíce se sní�il počet malých firem s 1 a� 5 zaměstnanci. V roce 2002 tvořily 
tyto firmy 10,2 % v�ech ekonomických subjektů. 

                                                 
7 Jejich počet je do jisté míry zvý�en jednak o osoby s neaktivní ekonomickou činností, tzv. �mrtvé du�e�, ale 
také o ekonomické subjekty, které neudaly počet zaměstnanců. 
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G r a f  1  Vývoj zastoupení malých a středních podniků v sektorech národního 
hospodářství  
 

 
 
Pramen: Statistická ročenka České republiky, ČSÚ 2001 a 2003 
 

Uvedený pokles malých firem je způsoben probíhajícími strukturálními změnami, 
postupnou efektivizací podnikatelského prostředí a z části také problematickou pozicí malých 
firem na na�em trhu (více viz kapitola �Bariéry rozvoje malého a středního podnikání v České 
republice�). 

Otázce efektivnosti nárůstu samostatně výdělečně činných osob bez zaměstnanců je 
zčásti věnována následující kapitola. 
 
2.2 Struktura zaměstnanosti podle postavení v zaměstnání 
 

V roce 2003 bylo podle údajů V�PS v České republice zaměstnáno celkem 4 733,2 
tisíc osob, přičem� celková zaměstnanost klesla od roku 1993 o 140,3 tisíce osob. 
 
Podle charakteru postavení v zaměstnání rozli�ujeme na trhu práce tyto skupiny: 
 
! zaměstnanci, kteří tvoří nejpočetněj�í skupinu (82,3 %) v�ech zaměstnaných pracovních 

sil, 
! pracující na vlastní účet8 tvoří 12,3 % v�ech zaměstnaných, 
! zaměstnavatelé (4,2 %), 
! pomáhající rodinní příslu�níci (0,7 %), 
! členové produkčních dru�stev (0,6 %). 

                                                 
8 Podle metodiky ČSÚ tvoří skupinu �pracující na vlastní účet� sebezaměstnaní bez zaměstnanců. Naopak 
skupinu zaměstnavatelé tvoří sebezaměstnaní se zaměstnanci. 
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G r a f 2  Vývoj struktury zaměstnaných v NH podle postavení v zaměstnání 
 

 
 
Pramen: Trh práce v České republice 1993 - 2003, ČSÚ 2004 
 

Jak ilustruje graf 2, klesající trend zaměstnanosti se nejvíce odrá�í na kategorii 
zaměstnanců. Naopak, agregovaná skupina sebezaměstnaní (se zaměstnanci nebo bez 
zaměstnanců), která dohromady tvoří 16,5 % celkové zaměstnanosti, svůj podíl zvy�uje. 
Nejdynamičtěji roste právě skupina sebezaměstnaných bez zaměstnanců.9 Názory na 
efektivitu růstu samostatně výdělečně činných se ale různí. 

Na základě komparace vývoje struktury zaměstnanosti podle postavení v zaměstnání 
v ČR a zemích EU lze konstatovat, �e zaměstnanost sebezaměstnaných bez zaměstnanců je 
v ČR ve vztahu k EU nadprůměrná. Ve vět�ině zemí EU v poslední době nenastal nějaký 
zásadní obrat v podílu samostatně výdělečně činných osob na celkové zaměstnanosti. V 90. 
letech 20. století ve vět�ině zemí OECD rostl počet samostatně výdělečně činných osob 
rychleji ne� počet zaměstnanců (naopak v 70. letech počet samostatně výdělečně činných 
klesal). 

Rozdílné zastoupení samostatně výdělečně činných na trhu práce jednotlivých zemí 
EU je ovlivněno několika faktory: 

 
! stupeň vyspělosti země - v zemích s vysokou �ivotní úrovní, vysokým průměrnými 

příjmy je podíl samostatně výdělečně činných osob na celkové zaměstnanosti výrazně 
ni��í ne� např. v zemích s poměrně nízkými příjmy, 

! struktura ekonomiky - v zemích s rozsáhlým zemědělstvím pracuje touto formou velké 
mno�ství zaměstnaných, 

! situace na trhu práce, počet a slo�ení pracovních sil - elasticita počtu samostatně 
výdělečně činných je málo citlivá na celkový hospodářský vývoj; v případě konjunktury 
ekonomiky počet samostatně výdělečně činných paradoxně klesá a naopak.; ve vývoji 

                                                 
9 Jak dokládá studie VÚSPV (Stav a struktura zaměstnanosti a vývojové tendence (v poptávce po práci), 2003), 
podnikání je v na�ich podmínkách typičtěj�í spí�e pro mu�e ne� pro �eny. V případě pracujících na vlastní účet 
(tzn. skupinu podnikatelů bez zaměstnanců) tvořily �eny 28,5 % této skupiny (V�PS, 2003). 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1993 

1995 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

pomáhající rod. přísl. 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 
členové prod. dru�stev 3,7 2,0 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 
pracující na vlast. účet 6,3 7,5 9,7 10,3 10,6 11,3 12,3 
zaměstnavatelé 2,7 3,8 4,1 4,1 3,9 4,0 4,2 
zaměstnanci 87,0 86,1 84,5 83,9 84,0 83,2 82,3 

1993 1995 1999 2000 2001 2002 2003 



 

 13

počtu samostatně výdělečně činných se odrá�í i snaha části nezaměstnaných osob najít 
ekonomické uplatnění, 

! celkové institucionální prostředí dané země. 
 
Podrobnou komparaci sebezaměstnaných bez zaměstnanců v ČR se situací v zemích EU 
přiná�í kapitola Mezinárodní srovnání malých a středních podniků. 
 
2.3 Úroveň mezd a velikost podniku 
 

Na základě dostupných statistických dat ČSÚ10 lze konstatovat, �e v roce 2003 se 
podle velikosti podniku diferencovala nejen mzdová úroveň zaměstnanců, ale také distribuce 
jejich mezd. 

Na základě dat uvedených v grafu 3 lze konstatovat, �e v porovnání s velkými 
podniky byly mzdy v malých a středních podnicích značně ni��í. Ve velkých podnicích 
dosahovaly mzdy vy��í úrovně a stoupaly s velikostí podniku. 
 
G r a f 3   Mzdová úroveň podle velikosti podniku, 2003 
 

 
 
Pramen: Mzdová diferenciace zaměstnanců v roce 2003, ČSÚ 2004 
 

Analýzou distribuce mezd bylo dále zji�těno, �e největ�í podíl nejhůře placených 
zaměstnanců byl zji�těn právě v nejmen�ích podnicích. Obecně lze konstatovat, �e podíl 
zaměstnanců se mzdou ni��í 8 tisíc Kč klesal s počtem zaměstnanců podniku.11 
                                                 
10 Mzdová diferenciace zaměstnanců v roce 2003, ČSÚ 2004 
11 U malých firem (10 a� 49 zaměstnanců) činil podíl zaměstnanců se mzdou ni��í ne� 8 000 Kč 5 %, u středních 
podniků (50 a� 249 zaměstnanců) 4 %, u kategorie 250 a� 999 zaměstnanců dosahoval podíl úrovně 3 %. 
Nejni��í hodnoty vykazoval u velkých podniků s 1 000 a� 4 999 zaměstnanci (2%) a u obřích firem (5 000 
zaměstnanců a více), kde tento podíl činil ji� jen 1 %. 
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2.4 Pracovní podmínky v malém a středním podnikání 
 

Oblast pracovních podmínek - obzvlá�tě v malých organizacích - zůstává v České 
republice i nadále nezmapovanou oblastí. Toto informační vakuum má několik základních 
příčin: 
 
! v České republice chybí tradice výzkumu pracovních podmínek,12 
! současná statistická �etření zaměřená na mapování oblasti pracovních podmínek (např. 

�Informační systém o pracovních podmínkách�, ČSÚ) svojí metodikou vět�inou malé 
ekonomické subjekty nepostihují, 

! nízká ochota zaměstnavatelů participovat na průzkumech pracovních podmínek. 
 

Ačkoliv malé organizace zaji�ťují značnou část zaměstnanosti i celkového 
ekonomického výstupu, kvalita pracovních podmínek v těchto ekonomických subjektech 
zůstává nadále více či méně velkou neznámou. Malopodnikatelský sektor byl v minulosti 
neprávem značně přehlí�en, v posledním období mu ale zahraniční výzkumy věnují stále vět�í 
pozornost. 

 
Předev�ím pro malopodnikatelskou obec, která se v na�ich podmínkách chová ke 

svému okolí spí�e nedůvěřivě, je typická určitá informační izolace od vněj�ího prostředí. 
Nedostatek důvěry malých ekonomických subjektů ke svému okolí je do značné míry 
ovlivněno i charakterem jejich nejisté pozice na trhu. 

 
Na nízké úrovni znalostí stavu podmínek práce má do jisté míry vliv i značný pokles 

odborové organizovanosti pracovníků. V procesu transformace do�lo nejen v na�í zemi 
k výraznému poklesu počtu velkých odborových organizací, přičem� klesající trend odborové 
organizovanosti zaměstnanců nadále přetrvává. Členství v odborech zaměstnanců malých a 
středních podniků je výrazně nízké. 

 
Na základě analýzy MPSV13 (2003) lze konstatovat, �e v České republice existuje 

výrazná diskrepance mezi strukturálním rozlo�ením členů a nečlenů odborů a strukturou 
zaměstnanecké populace v závislosti od velikosti podniku14. 

 
Charakter pracovních podmínek ovlivňuje i míra dodr�ování obecně závazných 

principů a pravidel obzvlá�tě na straně zaměstnavatelů. Podnikatelská etika je v mnoha 
případech naru�ována nekorektním jednáním zaměstnavatelů, např. nedodr�ování 
odběratelských ujednání, neetičnost praktik zaměstnávání,15 neplnění odvodů do sociálního a 
zdravotního poji�tění, daňové úniky a v neposlední řadě i poru�ování pracovního práva.  

                                                 
12 Před rokem 1990 v ČR zpracovávala akademická pracovi�tě určitá �etření podnikového klimatu, která v�ak 
neměla celorepublikový rozsah. 
13 Blí�e viz: Program �Moderní společnost a její proměny - MS 5: Způsoby a efektivnost mezi zprostředkováním 
zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem�. MPSV, Praha 2003 
14 V podnicích s 250 a více zaměstnanci pracovala pouze necelá třetina dotázaných zaměstnanců. Pokud se v�ak 
zaměříme na odborově organizované zaměstnance, v takto velkých podnicích jich bylo zaměstnáno více ne� 
polovina (MPSV, 2003). Z uvedeného lze usuzovat, �e odborovému členství zaměstnanců se daleko více daří ve 
velkých podnicích. 
15 Zaměstnavatelé u nás poměrně často neakceptují obvyklou cenu práce v určitém odvětví a profesi na místním 
trhu práce a zaměstnance zaměstnávají za ni��í mzdu. Sna�í se také vyhnout zdaňování mezd, které vyplácejí 
svým zaměstnancům. Jak dokumentují výzkumy, pracovníkům je vyplácena jen část mzdy a dal�í je 
poskytována nezdaněná mimo mzdovou evidenci (např. pracovníkovi je vyplácena jenom minimální mzda a 
zbytek platu dostává tzv. �na ruku�). Poměrně často také dochází k neregulérnímu způsobu ukončení pracovního 
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Nutno ale poznamenat, �e uvedené negativní aktivity ekonomických subjektů se 
netýkají jenom malých a středních firem. Dále je nutné také upozornit na spí�e nízké 
pracovně-právní povědomí pracovníků v České republice. 

 
Jednou z mála analýz16 zaměřených na zmapování oblasti rozvoje lidských zdrojů 

v malých a středních podnicích v ČR byl průzkum17 Národní observatoře zaměstnanosti a 
vzdělávání při Národním vzdělávacím fondu. Bylo zji�těno, �e malé a střední podniky 
věnují problematice lidských zdrojů a jejich rozvoji daleko men�í pozornost ne� velké 
podniky. 

 
Značné podceňování kvality lidských zdrojů u malých a středních firem vyplývá 

převá�ně z jejich: 
 
! nesystémového a převá�ně krátkodobě orientovaného přístupu k rozvoji lidských 

zdrojů,18 
! nedostatečného personálního zabezpečení realizace a řízení rozvoje lidských zdrojů.19 
 

Problematikou kvality pracovních podmínek v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci 
se na úrovni Evropské unie zabývá Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci20 se 
sídlem ve �panělském Bilbau. Vzhledem k tomu, �e malé a střední podniky tvoří 99 procent 
evropských firem a jejich zdrojová základna je vět�inou velmi skromná, patří oblast 
komunikace s malými a středními podniky k významným součástem práce agentury. 
Agentura byla vyzvána Evropským parlamentem a Evropskou komisí, aby organizovala řadu 
ročních programů za účelem podpory aktivní iniciativy malých a středních podniků při 
zvy�ování vlastní úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedním z nejdůle�itěj�ích 
zji�tění vyplývajících z práce této evropské instituce je to, �e dobrá úroveň bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci se ekonomicky vyplácí ve v�ech velikostních typech 
ekonomických subjektů. 

                                                                                                                                                         
poměru, překračování limitu práce přesčas nebo sjednání smlouvy na dobu určitou (Horáková, M., Polívka, M., 
Krause, D., Rudolf, V., 2001). 
16 Projekt �Analýza podmínek a důvodů rozdílných přístupů malých a středních podniků k rozvoji lidských 
zdrojů�, (2002-2003) byl financován MPSV. Plná verze studie je k dispozici v elektronické verzi na webových 
stránkách Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání (http://www.nvf.cz/observatory). 
17 Průzkum byl proveden v 900 podnicích (malé a střední podniky tvořily cca 84 % vzorku, velké podniky cca 16 
%), na úřadech práce, hospodářských komorách, v regionálních poradenských a informačních centrech a 
v podnikatelských a inovačních centrech. 
18 Ani ne polovina zkoumaných subjektů provádí pravidelná hodnocení úrovně kvalifikací a dovedností svých 
pracovníků a jenom třetina z nich vypracovává konkrétní plán vzdělávání pro celou firmu nebo alespoň pro 
některé skupiny pracovníků. 
19 �Ve vět�ině malých a středních podniků se příslu�ný pracovník spí�e věnuje problematice vzdělávání pouze 
nárazově a ve více ne� polovině organizací nemá v dané oblasti �ádné specializované vzdělání (ani ve formě 
krátkodobého kurzu). Jen zanedbatelné procento těchto pracovníků má vzdělání přímo v oblasti managementu 
lidských zdrojů� (Blí�e viz: Kadeřábková, A., Zukersteinová, A. - Malé a střední podniky zatím význam 
lidských zdrojů podceňují. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, Praha 2003). 
20 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zalo�ena Evropskou unií v reakci na potřebu 
informací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jejím cílem je zlep�ovat pracovní �ivot lidí 
prostřednictvím podnětů v oblasti �íření technických, vědeckých a ekonomických informací mezi v�emi 
subjekty, které se zabývají otázkami bezpečnosti a zdraví při práci. Agentura je tripartitní instituce Evropské 
unie a sdru�uje zástupce v�ech tří hlavních zájmových skupin v členských státech - vlád, zaměstnavatelů a 
odborů. 
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3. Mezinárodní srovnání malých a středních podniků 
 

Provedená komparace struktury zaměstnanosti v členění podle velikosti 
ekonomických subjektů v České republice a ostatních zemích Evropské unie byla provedena 
na základě v zásadě mezinárodně srovnatelných údajů, které byly publikovány Evropskou 
komisí.21 

 
Mezinárodní srovnání zaměstnanosti v malých a středních podnicích je rozčleněno 

do dvou skupin jednotek: 
 
1. sebezaměstnaní bez dal�ích zaměstnanců (tzv. pracující na vlastní účet), 
2. malé (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (50 a� 249 zaměstnanců). 
 
3.1 Sebezaměstnaní bez zaměstnanců 
 

V tradičních členských zemích EU-15 představuje zaměstnanost u této skupiny osob 
v průměru o něco více ne� 9 % z celkové zaměstnanosti v celém podnikovém sektoru (bez 
bankovnictví a osobních slu�eb), v přistupujících zemích vč. Bulharska a Rumunska jen o 
něco méně - asi 8,8 % - viz tabulka 3. Mezi přistupujícími zeměmi jsou v�ak v tomto směru 
značné rozdíly - podíl sebezaměstnaných bez zaměstnanců se pohybuje od 3 - 4 % v Loty�sku 
a Estonsku a� po 10 - 13 % v Polsku, Bulharsku a zejména v České republice. 

 
Ani rozdíly v sektorovém členění nejsou mezi oběma skupinami zemí vcelku příli� 

významné (s určitou výjimkou v hotelích a restauracích, kde jsou podíly sebezaměstnaných 
v EU-15 téměř dvojnásobné ne� v přistupujících zemích): nejvy��í jsou podíly 
sebezaměstnaných jak v dřívěj�ích členských zemích EU-15, tak i v nově přistupujících 
zemích předev�ím ve stavebnictví a v obchodě a dále také v různých obchodních slu�bách 
(cca 14 %), nejni��í pak v hotelích a restauracích a v dopravě (6 - 9 %). 
 
T a b u  l k a 3 Podíl sebezaměstnaných bez zaměstnanců na celkové zaměstnanosti 
podnikového sektoru a příslu�ných odvětví ve vybraných zemích EU15 a přistupujících 
zemích v roce 2002, v % 
 
odvětví BG CZ EE HU LT LV PL RO SI SK ACs EU15
podnikový 
sektor celkem 10,8 13,5 4,0 7,5 6,0 2,6 10,2 5,2 6,1 7,8 8,8 9,2

zpracovatelský 
průmysl 4,0 5,0 2,5 3,2 2,0 1,7 3,0 1,8 3,2 2,4 3,0 3,5

stavebnictví 8,0 29,1 5,9 11,6 3,0 4,7 13,5 10,3 12,1 19,2 14,8 14,0
obchod 20,4 18,6 5,8 10,4 14,2 2,9 17,1 9,4 6,1 11,8 14,2 12,0
hotely,restaurace 9,5 9,4 1,5 3,7 0,7 0,0 6,6 1,9 6,5 3,8 5,7 9,1
doprava 9,5 7,9 5,3 6,9 3,1 2,0 13,0 9,0 10,8 4,6 9,2 8,2
obchodní slu�by 20,1 30,1 3,1 16,7 6,3 5,0 11,3 4,9 11,7 15,7 14,5 13,6
 
Zdroj: Eurostat, Labour Force Survey 2003 

                                                 
21 Zdroj dat: �Needs of Objective 1 regions in the accession countries and in existing EU-15 Member States in 
areas eligible for Structural Funds�, Alphametrics UK/Applica Belgium, 2004 (závěrečná zpráva ke kontraktu 
EK). Údaje jsou zalo�eny na podkladech strukturálních podnikových statistik zemí (Structural of Business 
Statistics), jako� i na podkladech výběrových �etření pracovních sil (Labour Force Survey) zveřejněných 
Eurostatem a týkají se podle zdrojů dat období let 2000 - 2002; údaje za Českou republiku se v tomto přehledu 
mohou částečně li�it od údajů uváděných v ostatních částech této zprávy. 
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Ke značným sektorálním rozdílům v�ak dochází mezi jednotlivými zeměmi. V ČR 
jsou vůbec nejvy��í podíly sebezaměstnaných bez zaměstnanců ve stavebnictví a 
v obchodních slu�bách (kolem 30 %), vysoké jsou rovně� v obchodu (téměř 20 %). 
 
3.2 Malé a střední podniky 
 

Podobně jako v případu sebezaměstnaných bez zaměstnanců, nebyly ani v případě 
malých a středních podniků zji�těné rozdíly v průměrných podílech zaměstnanosti mezi nově 
přistupujícími a tradičními členskými zeměmi EU-15 nijak významné. U obou skupin zemí 
pracovaly v roce 2000 v malých a středních podnicích asi dvě třetiny z celkové zaměstnanosti 
v celém podnikovém sektoru - viz tabulka 4. 

Pokud se týká malých podniků, byl jejich podíl na celkové zaměstnanosti mírně ni��í 
v nově přistupujících zemích (asi 47 %) ne� v zemích EU-15 (asi 50 %), zatímco u středních 
podniků tomu bylo naopak. Mezi nově přistupujícími zeměmi byly i v tomto směru určité 
rozdíly, i kdy� ne ji� tak významné jako v případu sebezaměstnaných bez zaměstnanců. 

Velikostní struktura podniků v ČR je velmi podobná průměru za v�echny nově 
přistupující země. 

 
T a b u l k a 4 Podíl zaměstnanosti malých, středních a velkých podniků na celkové 
zaměstnanosti v podnikovém sektoru v roce 2000, v % 
 
velikost 
podniku BG CZ EE HU LT LV PL RO SL SK ACs EU15

1 - 49 prac. 53 49 49 56 44 46 49 31 58 52 47 50
50-249 prac. 19 25 14 27 29 17 21 15 19 16
250 + prac. 47 32 26 30 29 25 34 48 42 33 34 34
 
Zdroj: Eurostat, Structural of Business Statistics 2001 (v případě Bulharska, Maďarska, Slovinska, Slovenska 
s některými dopočty dle LFS) 
 

Poměrně značné rozdíly v�ak byly zji�těny mezi nově přistupujícími zeměmi 
v sektorové velikostní struktuře podniků.22 

Podobně jako v případě sebezaměstnaných bez zaměstnanců, je v ČR relativně 
nejvíce malých a středních podniků v obchodě, hotelích a restauracích a v obchodních 
slu�bách - pracuje zde kolem 90 % z celkového počtu pracovníků těchto sektorů, zatímco 
v průměru za EU pouze kolem 70 - 80 %. V hotelích a restauracích a v obchodních slu�bách 
patří v ČR podíl malých a středních podniků k nejvy��ím ze v�ech přistupujících zemí, 
zatímco naopak v obchodě přes relativně vysoký podíl patří z přistupujících zemí k nejni��ím 
- viz tabulka 5. 

                                                 
22 Souhrnné údaje za nově přistupující země nebyly zveřejněny, tak�e je mo�né srovnání pouze mezi 
jednotlivými nově přistupujícími zeměmi s průměrem za EU-15. 



 

 18

T a b u l k a 5 Podíl zaměstnanosti v malých, středních a velkých podnicích podle sektorů 
na celkové zaměstnanosti příslu�ných sektorů v roce 2000, v % 
 
sektor-velikost BG CZ EE HU LT LV PL RO SL SK EU15 
zpracovatelský průmysl: 
1 - 49 prac. 27 30 32 39 28 29 27 14 41 34 35
50 � 249 prac. 25 33 19 29 33 24 19 19 23
250 a více prac. 

73 
45 35 42 43 38 49 67

59 
47 42

obchod: 
1 � 49 prac. 94 76 75 77 72 72 78 78 81 76 60
50 � 249 prac. 12 17 11 19 20 13 17 11 12
250 a více prac. 6 12 8 12 9 8 9 5 19 13 28
hotely, restaurace: 
1 � 49 prac. 73 84 68 81 74 74 75 55 76 87 70
50 � 249 prac. 9 20 7 20 15 8 27 9 10
250 a více prac. 27 7 12 12 6 11 17 18 24 4 20
doprava,spoje: 
1 � 49 prac. 25 28 31 38 32 25 32 14 57 36 31
50 � 249 prac. 7 22 5 16 14 7 7 4 12
250 a více prac. 75 65 47 57 52 61 61 79 43 60 57
obchodní slu�by: 
1 � 49 prac. 80 69 64 64 59 61 56 37 74 54 52
50 � 249 prac. 19 21 17 28 31 21 30 31 16
250 a více prac. 20 12 15 19 13 8 23 33 26 15 32
 
Zdroj: Eurostat, Structural of Business Statistics (v případě Bulharska, Maďarska, Slovinska, Slovenska 
s některými dopočty dle LFS). 
 

Zajímavé je srovnání podílu malých a středních podniků v ČR v sektorové struktuře 
ve srovnání s nejméně vyspělými zeměmi EU Řeckem, Portugalskem a �panělskem a dále té� 
s Itálií a Irskem - viz tabulka 6. Situace zde není nijak jednoznačná, i kdy� určité tendence 
převa�ují. S výjimkou Irska, kdy v řadě případů je sektorové velikostní slo�ení podniků do 
značné míry obdobné, jsou podíly malých a středních podniků v ČR značně ni��í ve 
zpracovatelském průmyslu, dopravě a spojích, částečně i v obchodu a v důsledku toho i 
v podnikovém sektoru jako celku ne� v ostatních shora uvedených zemích EU. Je tomu tak 
zejména díky výrazně ni��ím podílům malých podniků, zatímco u skupiny středních podniků 
nejsou tyto rozdíly vcelku nijak výrazné. Naproti tomu podíly malých a středních podniků 
v hotelích a restauracích a zejména v obchodních slu�bách jsou v ČR výrazně vy��í ne� 
v ostatních uvedených zemích, a to opět zpravidla díky vysokému podílu zaměstnanosti 
v malých podnicích. 
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T a b u l k a 6 Podíl zaměstnanosti v malých, středních a velkých podnicích na celkové 
zaměstnanosti příslu�ných sektorů v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU15 v roce 
2000, v % 
 
sektor � velikost CZ EL PT ES IT IRL 
podnikový sektor celkem: 
1 - 49 prac. 49 74 62 66 68 . 
50 � 249 prac. 19 18 15 14 . 
250 a více prac. 32 

26
20 19 18 . 

zpracovatelský průmysl: 
1 - 49 prac. 30 63 47 53 56 22
50 � 249 prac. 25 17 30 21 21 34
250 a více prac. 45 20 23 26 23 44
obchod: 
1 - 49 prac. 76 88 81 76 86 58
50 � 249 prac. 12 10 10 6 16
250 a více prac. 12 12 9 14 8 26
hotely, restaurace: 
1 - 49 prac. 84 82 79 77 83 65
50 � 249 prac. 9 10 12 6 23
250 a více prac. 7 18 11 11 11 12
doprava, spoje: 
1 - 49 prac. 28 41 39 54 37 30
50 � 249 prac. 7 13 11 11 8
250 a více prac. 65 59 48 35 52 62
obchodní slu�by: 
1 - 49 prac. 69 77 52 54 74 58
50 � 249 prac. 19 17 16 11 20
250 a více prac. 12 23 31 30 15 22
 
Zdroj: Eurostat, Structural of Business Statistics (v případě Řecka s některými dopočty dle LFS). 
 

Pokud se týká rozdílů ve velikostní struktuře podniků mezi nově přistupujícími a 
dosavadními členskými zeměmi EU-15, je mo�no z hlediska sektorového členění postřehnout 
dvě základní tendence: 

 
1. Ve zpracovatelském průmyslu, s výjimkou několika odvětví, se struktura zaměstnanosti 
v malých a středních podnicích mezi nově přistupujícími a dosavadními členskými zeměmi 
zpravidla nijak výrazněji neli�í. 

 
Přitom ov�em v hlavních na práci náročných odvětvích jako např. v textilu a 

oděvním průmyslu, kde význam velikosti podniků není z ekonomického hlediska příli� 
významný, je v nově přistupujících zemích podíl zaměstnanosti v malých a středních 
podnicích relativně ni��í a naopak ve velkých podnicích vy��í (podíl velkých podniků nad 250 
pracovníků z hlediska zaměstnanosti se zde v jednotlivých zemích pohybuje mezi 40 - 60 %, 
zatímco v průměru za EU15 činí pouhých 19 %). 

 
Na druhé straně, např. ve výrobě dopravních zařízení, kde velikost jednotek hraje 

z ekonomického hlediska relativně významnou roli, je v nově přistupujících zemích, 
s výjimkou právě ČR, podíl malých a středních podniků ve srovnání s EU-15 zpravidla 
mnohem významněj�í. 
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Z uvedeného lze dovodit, �e struktura zpracovatelského průmyslu z hlediska 
velikostních skupin podniků je ve vět�ině nově přistupujících zemí zpravidla dosud v 
procesu své transformace. 
 
2. V sektoru tr�ních slu�eb nově přistupujících zemí velikostní skupiny podniků z hlediska 
zaměstnanosti rovně� dosud do značné míry odrá�í současný stav rozvoje tohoto sektoru, 
který byl v předchozích re�imech značně zanedbáván. 

 
Malé firmy, a to často zejména mikrofilmy,23 kde se sektor tr�ních slu�eb začal 

nejrychleji rozvíjet, zaměstnávají zpravidla relativně více pracovníků, ne� je tomu v zemích 
EU-15 (podíl zaměstnanosti ve velkých podnicích se zde zpravidla pohybuje mezi 20 - 25 %, 
zatímco v EU-15 představuje asi 33 %). 

 
Tento rozdíl ale částečně vyvstal také v důsledku současné odvětvové struktury 

tohoto sektoru, i kdy� ji� mnohde se situace začíná měnit: velké silniční přepravní společnosti 
začínají expandovat, podobně jako je tomu v hotelích a restauracích a v obchodních slu�bách 
a rozdíly ve velikostní struktuře pracovníků se zde pomalu zmen�ují. 

                                                 
23 do 10 zaměstnanců 
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4. Závěr aneb bariéry rozvoje malého a středního podnikání v České 
republice 
 

Předev�ím v transformujících se ekonomikách je malé a střední podnikání spjato 
s určitými objektivními nedostatky. Čtyřicetiletá pauza (nejen) v podnikatelských aktivitách, 
nadměrná očekávání, jako� i vět�inou velmi omezené prostředky a s nimi spjaté technické, 
finanční a administrativní problémy, se nemalou mírou podílely na vývoji charakteru tvořící 
se podnikatelské struktury v České republice. V průběhu let znovuzrození malého a středního 
podnikání do�lo v my�lení lidí k vytvoření určitých nelichotivých stereotypů nahlí�ení na tuto 
důle�itou společensko-ekonomickou aktivitu, na co� reagovali i účastníci II. Národní 
konference o malém a středním podnikání (Praha, duben 2000). Jedním z cílů stanovených 
pro budoucí rozvoj podnikatelských aktivit byla zdůrazněna i potřeba dokázat, �e právě malé 
a střední podniky jsou slu�ní a poctiví podnikatelé a nikoliv podnikavci. 

 
Na základě studia oblasti působení malých a středních podniků lze definovat hlavní 

bariéry rozvoje malého a středního podnikání v České republice: 
 
! v porovnání s velkými podniky disponují malou ekonomickou sílou, nedostatečným 

přístupem na trhy, nízkou konkurenceschopností a jejich pozice v soutě�i o veřejné 
zakázky je značně slabá; 

! nízká znalost a aktivní vyu�ívání marketingových metod; 
! nedostačující přístup k (dal�ímu) odbornému vzdělávaní zaměstnanců a nedostatečná 

iniciativa zaměstnavatelů v oblasti vzdělávání pracovníků; 
! ni��í dostupnost potřebných informací a poradenských slu�eb a nedostačující znalost 

způsobů zpracování a vyu�ívání informací; 
! vysoké daňové zatí�ení a administrativní překá�ky; 
! nedostatek počátečného finančního kapitálu, nízká dostupnost bankovních úvěrů a obecně 

obtí�ný přístup ke kapitálu omezující mo�nost financování rozvojových aktivit; 
! regionální diferenciace v míře ekonomické aktivity; 
! nedostatečné vazby podnikatelského sektoru na vědu a výzkum; 
! nízká efektivita a funkčnost systému podpory malého a středního podnikání ze strany 

státu; 
! nedostatky v legislativě (rigidní pravidla ve vztahu k zaměstnávání pracovníků, zejména 

pak krátkodobému; dále nízká vymahatelnost práva v oblasti obchodních vztahů apod.; 
! výrazná izolovanost a nízká ochota a znalost rozvíjení mo�ností vzájemné společensko-

ekonomické kooperace s ostatními subjekty a institucemi působícími v �irokém socio-
ekonomickém prostředí. 

 
Pozici na trhu práce malých a středních podniků charakteristicky limituje i jejich 

nízká produktivita, která jim umo�ňuje působit pouze na oblastních trzích nebo v rámci 
outsourcingu. Obzvlá�tě pro malé podniky je typická vysoká zranitelnost jejich existence na 
trhu. Negativ ovlivňujících jejich postavení, konkurenceschopnost a pře�ití je hned několik. 
Vzhledem k velikosti organizace, finančnímu a technickému zázemí (hlavně zahraničních 
investorů) se velkým podnikům daří vztahovat na sebe vět�inu programů investičních 
pobídek, které nabývají následujících forem: dotace na vytváření pracovních příle�itostí, 
dotace na �kolení a rekvalifikace, poskytnutí průmyslového pozemku za zvýhodněné cenové 
sazby, podpora zainvestování sítí či sleva na dani z příjmu právnických osob. 

 
Dal�ím vá�ným problémem v dosa�ení a udr�ení si konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků je skutečnost, �e na základě bankových statistik jsou malým a středním 
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podnikatelským subjektům poskytovány úvěry s vy��ími úrokovými sazbami, ne� je tomu 
v případě velkých firem. I z těchto důvodů vláda ČR sestavila systém podpory malého a 
středního podnikání a vytvořila instituce na jeho realizaci. 

 
Sní�ení a částečný úpadek malých organizací (obzvlá�tě mikrofirem) vypovídá o 

nelehké situaci těchto specifických ekonomických subjektů na na�em trhu. Pro zaji�tění 
zdravého vývoje malopodnikatelského prostředí jsou velmi důle�itá systémová opatření 
zaměřená na pomoc nejen malým, ale i středním podnikům: 
 
! sní�ení zátě�e podnikatelských subjektů, 
! zefektivnění vynucování práva v obchodních vztazích, 
! odstraňování administrativních překá�ek, 
! podpora aktivní síťové kooperace malých a středních podniků navzájem a s okolním 

prostředím. 
 

V průběhu �irokých strukturálních změn, efektivizace podnikatelského sektoru a 
očekávané stagnace vývoje zaměstnanosti je důle�ité zaměřit se na významné rezervy, které 
trh České republiky pro dal�í rozvoj v sobě skýtá. 

 
Analýzou dostupných dat, podkladů a studií bylo zji�těno, �e specifické postavení 

malých a středních podniků na trhu je ovlivňuje několika faktory: 
 
! státní politika podpory malých a středních podniků, 
! účinnost a cílenost nástrojů podpory malého a středního podnikání, 
! kooperační a konkurenční vztahy ekonomických subjektů v�ech velikostních kategorií, 
! kvalita a struktura nabídky pracovní síly, 
! kvalita legislativy a vymahatelnost práva, 
! informovanost a schopnost práce s informacemi v�ech aktérů, 
! spolupráce s vědeckými, výzkumnými institucemi a vysokými �kolami, 
! charakter podnikatelské obce a její schopnost komunikace s vněj�ím prostředím, 
! regionální rozvoj a jeho podpora. 
 

Malé a střední podniky tvořící páteř ekonomiky společnosti a zaji�ťující největ�í 
podíl na celkové zaměstnanosti na�ich obyvatel představují �irokou oblast, která v na�ich 
podmínkách představuje paradoxně téměř neznámou oblast. 

Úlohu malých podniků při tvorbě nových pracovních míst lze charakterizovat 
vývojem zaměstnanosti v těchto podnicích ve srovnání s vývojem zaměstnanosti ve velkých 
podnicích, jako� i celkovým vývojem zaměstnanosti v ČR. I při obnovení ekonomického 
růstu v letech 2000 - 2004 po několika předchozích letech recese do�lo v české ekonomice 
k celkovému poklesu zaměstnanosti, a to zejména v důsledku výrazněj�ích 
restrukturalizačních opatření v podnicích (podle podkladů bě�ného statistického výkaznictví 
ČSÚ v posledních pěti letech v průměru o 0,4 % za rok). Na druhé straně v případě 
nejmen�ích podniků do 20 zaměstnanců a u sebezaměstnaných osob se od roku 2000 do roku 
2004 zvý�il počet pracovních míst celkem cca o 40 tisíc (u nejmen�ích podniků v ročním 
průměru o 0,4 % a u sebezaměstnaných asi o 1 %). 

Obdobnou skutečnost potvrzují i údaje z podrobněj�ího členění podniků podle 
velikosti za rok 2004. Při celkovém poklesu zaměstnanosti proti předchozímu roku o 0,4 % 
do�lo k největ�ímu poklesu u velkých podniků s 250 a více zaměstnanci (o 0,9 %), u středních 
podniků s 50 - 249 zaměstnanci byl pokles ji� o něco ni��í (o 0,6 %) a nejni��í byl u malých 
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podniků s 1 - 49 zaměstnanci (o 0,3 %). Přitom u nejmen�ích podniků do 20 zaměstnanců 
do�lo naopak k růstu o 1 % a v případě sebezaměstnaných osob o 0,8 %. 

 
Je velmi důle�ité si uvědomit, �e právě malé a střední podniky v jejich vazbě na 

vývoj zaměstnanosti v sobě skýtají velmi �iroký potenciál vyu�ití nových vědeckých a 
výzkumných poznatků podporujících pozitivní vývoj zaměstnanosti a kvality práce v tomto 
podnikatelském sektoru. 
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