
Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj
Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií
Èeská spoleènost pro nové materiály a technologie

III. øada

Inovace v Evropské unii

5

PODNIKÁNÍ V EVROPÌ

(ZELENÁ KNIHA)

èerven 2003



Svaz prùmyslu a dopravy (SP ÈR) a Èeská spoleènost pro nové materiály a technologie
(ÈSNMT) jsou øešiteli projektù programu MŠMT EUPRO, vyhlášeného na podporu integrace
èeského výzkumu a vývoje do sítì evropských pracoviš•.
SP ÈR øeší projekt OK 426 „Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj“,
ÈSNMT øeší projekt OK 427 „Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a tech-
nologií“.
V rámci øešení projektù vydávají obì organizace již dvanáctou pøíruèku, pátou ve tøetí øadì,
která je vìnována inovacím v Evropì. Tentokrát jsme zamìøili pozornost na podmínku reali-
zace inovací - podnikání a podnikavost. Pøíruèka obsahuje pøeklad nedávno vydané Zelené
knihy o podnikání v Evropì.

Ing. Karel Šperlink, CSc.
vice-prezident SP ÈR

prezident ÈSNMT

© Èeská spoleènost pro nové materiály a technologie, 2003
ISBN 80-7329-043-X



Komise evropských spoleèenství

Brusel 21. ledna 2003

COM (2003) 27 koneèné znìní

PODNIKÁNÍ  V  EVROPÌ

(ZELENÁ  KNIHA)



OBSAH str.

I. ÚVOD: EVROPSKÉ PODNIKATELSKÉ STIMULY .............................................. 5
II. DYNAMIKA PODNIKÁNÍ .......................................................................................... 6

A. Co je podnikání? ........................................................................................................ 6
a) Využití kreativity nebo inovací .......................................................................... 6
b) Podnikatelé .......................................................................................................... 6
c) Podnikavost v praxi ............................................................................................ 7

B. Proè je podnikání dùležité?........................................................................................ 7
a) Podnikání vytváøí pracovní místa a zabezpeèuje rozvoj .................................... 7
b) Podnikání jako rozhodující faktor konkurenceschopnosti.................................. 8
c) Podnikání uvolnòuje lidský potenciál ................................................................ 8
d) Podnikání a spoleèenské zájmy .......................................................................... 8

C. Podnikání v Evropské unii - nedostatky a potenciál ................................................ 9
a) Mìøení podnikavosti............................................................................................ 9
b) Pøíležitost pro Evropu ...................................................................................... 10

III. PODNIKÁNÍ A VÝBÌR POLITICKÝCH OPATØENÍ .......................................... 11
A. Více podnikatelù - jak mùžeme tohoto cíle dosáhnout?.......................................... 11

a) Pøekážky vstupu do podnikání .......................................................................... 11
b) Riziko a odmìòování ........................................................................................ 12
c) Podpora schopností a kompetencí .................................................................... 14
d) Podnikatelské iniciativy jako pøíležitost pro všechny ...................................... 15

B. Jak mohou být podniky orientovány na rozvoj?...................................................... 16
a) Správní a politické prostøedí ............................................................................ 16
b) Daòová opatøení ................................................................................................ 17
c) Dostupnost specifických pracovních sil............................................................ 18
d) Dostupnost finanèních prostøedkù .................................................................... 19
e) Využít poznatky a mezinárodní podnikatelské pøíležitosti .............................. 20
f) Intrepreneurship a Corporate Venturing............................................................ 21

C. Vstøíc ke spoleènosti podnikání .............................................................................. 22
a) Pozitivnìjší pøístup k podnikatelským iniciativám .......................................... 22
b) Realizace sociálních cílù - úloha podnikatelských iniciativ ............................ 23

IV. PØÍŠTÍ KROKY .......................................................................................................... 23
A. Koordinovaný pøístup k politice podnikání ............................................................ 23

a) Koordinace politiky podnikání mezi tìmi, kteøí tuto politiku vytváøejí .......... 23
b) Uèit se od nejlepších ........................................................................................ 24

B. Tøi priority pøi realizaci spoleènosti podnikání ...................................................... 24
a) Odstranit pøekážky pøi zakládání a rozvoji podnikù ........................................ 24
b) Uvést do rovnováhy rizika a pøínosy podnikání .............................................. 25
c) Spoleènost, která oceòuje podnikavost ..............................................................25

4



5

1. ÚVOD: EVROPSKÉ PODNIKATELSKÉ STIMULY

Evropa musí efektivnìji podporovat podnikatelské aktivity. Evropa potøebuje více
mladých rozkvétajících podnikù, které dokáží využít výhod otevøených trhù a chtìjí se
ve velkém rozsahu pustit do kreativního nebo inovaèního podnikání.

V polovinì minulého století pøedpovìdìli ekonomové dominantní postavení velkých pod-
nikù. Velikost podniku byla potøebná pro dosažení výhod, využívání zahranièních trhù
a udržení kroku s vývojem právních pøedpisù a novými možnostmi v technické oblasti. V 60.
a 70. letech minulého století pak skuteènì v ekonomice dominovaly velké podniky. Od té
doby však došlo ke zmìnì trendu. Velké podniky byly racionalizovány restrukturalizací, out-
sourcingem a zeštíhlováním; poèet vlastníkù podnikù vzrostl v zemích OECD mezi roky 1972
a 1998 z 29 na 45 milionù.1

Zmìna struktury v hospodáøství pøesunula relativní výhodu Evropy k èinnostem
založeným na poznání. Globalizace posílila konkurenèní tlak na podniky zpracovatelského
prùmyslu v lokalitách s velkými náklady na výrobu, což vedlo nejen k pøesunu výrobních
kapacit do zemí z nízkou úrovní mezd,2 nýbrž i ke zvyšování produktivity využitím nových
technologických výrobních vstupù. Støednìdobì umožnily informaèní a komunikaèní tech-
nologie (IKT) vznik nových trhù, napøíklad s osobními poèítaèi, software a službami
založenými na IKT. IKT revolucionizovaly výrobní postupy v mnoha prùmyslových
odvìtvích a umožnily prudký rozvoj sektoru služeb.

Vnitøní trh vytvoøený Evropskou unií se rozvinul po odstranìní pøekážek, vzájemném
pøizpùsobení a harmonizaci pøedpisù. Vnitøní trh usnadòuje aktivity na trhu s 380 miliony
obyvatel, který se brzy rozroste na 450 milionù obyvatel.

Tyto zmìny vytvoøily zejména v sektoru služeb nové podnikatelské možnosti. Vzrùstající
komplexnost výrobních postupù vyžaduje i vìtší poèet specializovaných vstupních výrobních
faktorù. Protože náklady na transfer poznatkù obecnì klesly, jsou i nabídky externích posky-
tovatelù relativnì cenovì pøíznivìjší. Intenzivnìjší otevíraní trhù umožòuje podnikùm vyšší
angažovanost na evropské i celosvìtové úrovni na novì vznikajících a rychle se rozvíjejících
trzích.

Schopnost pøizpùsobit se zmìnám v ekonomice je pro konkurenceschopnost3 rozhodující.
V roce 2000 vyhlásila Evropská rada na svém zasedání v Lisabonu zámìry v oblastech
zamìstnanosti, hospodáøských reforem a sociální soudržnosti. Do roku 2010 se chce Evrop-
ská unie stát nejdynamiètìjším hospodáøským prostorem založeným na znalostech s nejvyšší
konkurenceschopností, hospodáøským prostorem, který bude schopen zajistit trvalý hospo-
dáøský rùst s více a lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností. V roce 2001 se
sjednotila Evropská rada v názoru na strategii udržitelného rozvoje a do lisabonské strategie
doplnila dimenzi životního prostøedí. Rada rozpoznala potøebu radikální zmìny v ekonomice
s cílem do roku 2010 vytvoøit 15 milionù nových pracovních míst.4

1 „Entrepreneurship: Determinants and Policy in a European US Comparison“, David B. Audretsch et al., 2002.
2 Mezi roky 1991 a 1995 klesla zamìstnanost v nìmeckém zpracovatelském prùmyslu o 1 307 000, zatímco

v zahranièních poboèkách stoupla o 189 000; z „Entrepreneurship: A Survey of the Literature“, David
B. Audretsch, øíjen 2002.

3 Srovnání mezi Evropou, USA a Japonskem vede k závìru, že v evropském zpracovatelském prùmyslu neprobìhly
zmìny v poptávce a v technologiích dostateènì rychle. „The European Competitiveness Report“, SEC (2000) 1823
z 30. 10. 2000.

4 „Increasing labour force participation and promoting active ageing“, dokument Rady 6702/02 z 8. 3. 2002,
schválený na základì COM (2002) 9, koneèné znìní z 24. 1. 2002.



Rozhodující význam pro dosažení uvedeného cíle má pøíznivé prostøedí pro zakládání
a rozvoj nových podnikù. Proto Rada pøijala Chartu pro malé podniky5, která obsahuje dopo-
ruèení, jakým zpùsobem mohou malé podniky plnì využívat možností ekonomiky založené
na znalostech. Evropská komise rovnìž vyvíjí v této oblasti iniciativy zahrnující jednak
výroèní zprávy o aktivitách Evropské komise a èlenských státù pøi realizaci cílù Charty pro
malé podniky, jednak zprávu o èinnosti povìøencù pro malé a støední podniky (MSP) a rùzná
sdìlení o inovaèní politice. Koncem prosince minulého roku pøijala Komise sdìlení o
prùmyslové politice v rozšiøující se Evropì. Rovnìž i právì zahájenou diskusi k Zelené knize
o podnikání je nutné nazírat v této souvislosti.6

Na svém jarním zasedání v roce 2002 v Barcelonì schválila Evropská rada zámìr pøed-
ložit v roce 2003 Zelenou knihu o podnikání. Význam podnikání a podnikavosti byl znovu
zdùraznìn ve zprávì Komise pro jarní zasedání v roce 2003, která pøikládá mimoøádný vý-
znam podpoøe investic, pracovních míst a rozvoje na základì znalostí, inovací a podnikové
dynamiky.7

II. DYNAMIKA PODNIKÁNÍ

A. CO JE PODNIKÁNÍ?

Podnikání má mnoho dimenzí a je možné se s ním setkat v rùzných souvislostech,
hospodáøských nebo jiných, a ve všech druzích organizací. Tato Zelená kniha je zamìøena na
podnikání v podnicích.

a) Využití kreativity nebo inovací
Podnikání je pøedevším zpùsob myšlení. Zahrnuje motivaci a schopnost jednotlivce buï

samotného nebo v rámci nìjaké organizace rozpoznat pøíležitosti a sledovat je s cílem vytvoøit
nìco nového nebo dosáhnout hospodáøského úspìchu. Vyžaduje kreativitu nebo inovace, aby
bylo možné vstoupit a konkurovat na stávajících trzích, popøípadì tyto trhy zmìnit nebo do-
konce nové trhy vytvoøit. K tomu, aby podnikatelská idea byla úspìšná, je nutné propojit
kreativitu nebo inovace se solidním managementem. Rovnìž musí existovat schopnost pøi-
zpùsobovat podnik k optimálnímu prùbìhu realizace zámìru. To pøesahuje bìžný každodenní
management: jde o hospodáøské ambice a strategie.

b) Podnikatelé
Podnikání je o lidech, jejich výbìru a jednání pøí zakládání, pøevzetí nebo provozu pod-

niku nebo o jejich úèasti na hledání strategických rozhodnutí v podniku. Podnikatelé tvoøí he-
terogenní skupinu a pocházejí ze všech možných oblastí spoleènosti. Existuje však nìkolik
spoleèných charakteristik podnikatelského chování; k nim patøí pøipravenost riskovat a sklon

6

5 „Charter for Small Enterprises“ (Charta pro malé podniky) byla schválena 13. 6. 2000 Výborem pro všeobecné
záležitosti a vyhlášena na zasedání Evropské rady 19. a 20. èervna 2000 ve Feira. V chartì je uvedeno deset oblastí:
výchova a vzdìlávání k podnikavosti; levnìjší a rychlejší zakládání nových podnikù; lepší právní a správní pøed-
pisy; disponibilita potøebných dovedností; zlepšení pøístupù on-line; lepší využití vnitøního trhu; danì a financov-
ání; posílení technického potenciálu malých podnikù a vyšší a efektivnìjší zastoupení zájmù malých podnikù na
úrovni Unie a èlenských státù.

6 Dokumenty jsou po jejích úøední zveøejnìní k dispozici na adrese http://europa.eu.int/comm/enterprise/
index_en.htm.

7 Sdìlení Komise „Choosing to grow: Knowledge, innovation and jobs in a cohesive society“, zpráva pro jarní
zasedání Evropské rady 21. bøezna 2003 o Lisabonské strategii pro hospodáøskou, sociální a ekologickou obnovu,
COM (2003) 5, 14. 01. 2003.



k nezávislosti a seberealizaci.8 V rámci British Household Survey se uvádí, že jednotlivci,
kteøí vážnì uvažují o založení podniku, se sami ve srovnání s ostatními lidmi považují za
nápaditìjší a kreativnìjší.9

c) Podnikavost v praxi
Podnikavost existuje ve všech sektorech ekonomiky a v každém druhu podnikù, u samo-

statnì èinných a v podnicích všech velikostí, a to ve všech fázích životního cyklu podnikù - od
pøípravy založení pøes rozvoj, pøemístìní nebo uzavøení až k opìt novému zahájení èinnosti.

Podnikavost je dùležitá ve všech sektorech ekonomiky, a• se jedná o nové technologické
sektory nebo o sektory tradièní. Je dùležitá pro malé i velké podniky, pro nejrùznìjší vlast-
nické struktury od rodinných podnikù, pøes podniky kótované na burzách nebo nestátní ne-
ziskové organizace10, které èasto mají významnou podnikatelskou èinnost. Šetøení Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) potvrdilo, že 7 % úspìšných mladých podnikatelù11

vytvoøilo zcela nové možnosti na trhu nebo nový sektor ekonomiky, zatímco 70 % nových
podnikù nabízí výrobky nebo služby na stávajících trzích se silnou konkurencí, na kterých
jsou pøíslušné technologie k dispozici déle než jeden rok.

Podnikání (podnikavost) je zpùsob myšlení a zpùsob vytváøení a rozvíjení hospodáø-
ských èinností, v kterém je spojena pøipravenost èelit rizikùm, kreativita a/nebo inovace
se solidním managementem v nové nebo ve stávající organizaci.

B. PROÈ JE PODNIKÁNÍ DÙLEŽITÉ?

a) Podnikání vytváøí pracovní místa a zabezpeèuje rozvoj
Stále více se prokazuje, že to nejsou velké podniky, ale podniky malé, které vytváøejí

vìtšinu pracovních míst.12 Zemì s intenzivnìjšími podnikatelskými aktivitami vykazují vyšší
trendy klesající nezamìstnanosti.13 V prùbìhu 90. let pøispìly rychle rostoucí podniky výz-
namným zpùsobem k vytváøení pracovních míst. V Holandsku napøíklad se v období mezi
roky 1994 a 1998 podílelo 8 % rychle se rozvíjejících podnikù z 60 % na celkovém pøírùstku
zamìstnanosti.14 V USA pøipadly mezi roky 1993 a 1996 dvì tøetiny všech novì vytvoøených
pracovních míst na 350 000 rùstovì nejzdatnìjších podnikù.15 Výzkumné práce ukázaly, že
podnikání má pøíznivý dopad na hospodáøský rùst, i když na vzestup HDP pùsobí i øada
dalších faktorù.16

7

8 Nìkolik pøíkladù lze nalézt v „Reflections on the advent of a more enterprising culture in Finland: An explorato-
ry study“ od Kimmo Horsky, Jyväskylä Studies, Business and Economics, 2001.

9 „Findings from the Household Survey“, SBS Performance Analysis, 31. 3. 2002.
10 K nestátním neziskovým organizacím patøí obèanská sdružení, obecnì prospìšné spoleènosti, svépomocná

zaøízení, svazy s hospodáøskou èinností, nadace aj.
11 K mladým podnikatelùm v tomto šetøení patøí zakladatelé podnikù a osoby, kteøí jsou ménì než 3,5 roku majiteli

nebo manažery aktivního podniku. „Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2002 Summary Report“, Reynolds,
Bygrave, Autio a Hay.

12 „Entrepreneurship: A Survey of the literature“, David B. Audretsch, øíjen 2002.
13 „Entrepreneurship: A Survey of the literature“, David B. Audretsch, øíjen 2002.
14 „Entrepreneurship in the Netherlands, Innovative entrepreneurship. New policy challenges!“, Ministry of

Economic Affairs and EIM, únor 2002.
15 350 000 z celkového poètu 6 milionù podnikù se zamìstnanci. „White Paper, Embracing Innovation: entrepre-

neurship and American economic growth“, National Commission on Entrepreneurship (NCOE) 2001.
16 Na pøíklad v: „Entrepreneurship: A Survey of the Literature“, D. Aufdretsch, øíjen 2002, „Entrepreneurship:

determinants and policy in a European - US comparison“, vydáno Aufdretsch, Thurik, Verheul und Wenne-kers,
2002 a dále výroèní zprávy o šetøeních GEM.
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Podnikání mùže dále pøispìt k podpoøe sociální a hospodáøské soudržnosti v zaostáva-
jících regionech, ke stimulaci hospodáøské èinnosti a tvorbì pracovních míst nebo k integraci
nezamìstnaných nebo jinak znevýhodnìných lidí do pracovního života.17

b) Podnikání je rozhodující faktor konkurenceschopnosti
Nové podnikatelské projekty - buï pro založení nového podniku nebo na zmìnu orien-

tace stávajícího (napøíklad pøevodem podniku na nového vlastníka) - silnì zvyšují produkti-
vitu. Zvyšují konkurenèní tlak, kterým jsou nuceny ostatní firmy k reakci formou zvýšené
efektivnosti nebo zavedením inovací. Zvyšování efektivnosti a inovace, a• již se jedná o orga-
nizaci, postupy, výrobky, služby nebo trhy, posilují konkurenèní sílu celého hospodáøství.
Tento proces pøináší spotøebitelùm výhody ve formì rozmanitìjší nabídky a nižších cen.

c) Podnikání uvolòuje lidský potenciál
Zamìstnanost je ku prospìchu nejen pøi získávání chleba. I jiná oèekávání ženou lidi pøi

jejich vstupu na trh práce, napøíklad bezpeènost, nezávislost, rùznorodost úkolù a zájem
o vlastní práci. Vyšší úroveò pøíjmù spojená s podnikatelskými aktivitami umožòuje lidem
spoøit na „krytí vyšších potøeb“, jakými jsou seberealizace a nezávislost. V rámci British
Household Survey se ukázalo, že lidé pøi vstupu do podnikání dávali pøed materiálními mo-
tivy (peníze a postavení) pøednost seberealizaci (svobodì, nezávislosti a podnikání jako živ-
otní výzvì).

U tìch, kteøí nemohou nalézt žádné zamìstnání, které by je uspokojovalo, mohla by
volba stát se podnikatelem vyjadøovat èásteènì nebo i zcela hospodáøskou nutnost. Vstup do
podnikání mùže tìmto lidem otevøít perspektivu pro vytvoøení lepšího postavení ve spo-
leènosti.

Spokojenost s prací je mezi podnikateli vyšší než u závislých zamìstnancù. Ve zvláštním
šetøení se za spokojené s pracovními podmínkami považovalo 33 % samostatnì èinných bez
zamìstnancù a dokonce 45 % samostatnì èinných se zamìstnanci, oproti jen 27 % závislých
zamìstnancù.18

d) Podnikání a spoleèenské zájmy
Podnikatelé jsou hnací silou tržního hospodáøství; jejich výkony poskytují spoleènosti

blahobyt, pracovní místa a rozmanitou nabídku pro spotøebitele. V návaznosti na narùstající
obavy spoleènosti, jak bude hospodáøská èinnost pùsobit na spoleènost a životní prostøedí,
vypracovaly mnohé velké podniky strategie sociální odpovìdnosti. K tomu patøí dobrovolné
zaøazení spoleèenských požadavkù a požadavkù na ochranu životního prostøedí i vztahy ke
skupinám nejrùznìjších aktivistù do podnikatelské èinnosti. To vše ukazuje, že podniky si
uvìdomují význam odpovìdného podnikatelského chování pro úspìšnost podniku. Mùže se
napøíklad jednat o závazek k ekologicky nezávadné výrobì („ekoefektivnost“) nebo o respek-
tování nejrùznìjších požadavkù spotøebitelù a o tak zvanou spotøebitelsky pøívìtivou pod-
nikatelskou èinnost. MSP uvádìjí do života „odpovìdné podnikání“ spíše neformálním zpù-
sobem, ale pro èetné lokální spoleènosti je takové chování v centru jejich aktivit.19

17 Viz i „Joint Report on Social Inclusion“, Rada Evropské unie, 15223/01, 12. 12. 2001.
18 „Third European survey on working conditions 2000“, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních pod-

mínek.
19 K opatøením Komise v této oblasti patøí „Commission Staff Working Paper on Sustainable Industrial

Development“, SEC (1999) 1729, Evropská komise, 25. 10. 1999 a Sdìlení Komise ve vìci sociální odpovìdnosti
podnikù: „A business contribution to sustainable development“, COM (2002) 347, koneèné znìní. Evropská
komise, 2. 7. 2002.
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Podnikání mùže kromì toho sehrát pozitivní úlohu pøi efektivním zapojení služeb v ob-
lasti zdravotnictví, vzdìlávání a obecného prospìchu. Nestátní neziskové organizace motivu-
jí nejrùznìjší skupiny aktivistù k úèasti na øízení a poskytování tìchto služeb, na intenziv-
nìjších inovacích a pøi orientaci na zákazníky. Takový pøístup  mùže doplnit veøejné prostøed-
ky a rozšíøit tak paletu služeb nabízených spotøebitelùm.

C. PODNIKÁNÍ V EVROPSKÉ UNII - NEDOSTATKY A POTENCIÁL

Jak je na tom Evropská unie, pokud jde o podnikatelské iniciativy? Aby na tuto otázku
bylo možné odpovìdìt, musíme posoudit nejen vztah lidí vùèi podnikatelùm nebo skuteèný
poèet podnikatelù, ale i dynamiku podnikání a výkonnost podnikatelù.20

a) Mìøení podnikavosti
Preference samostatnosti

Podle šetøení v rámci Eurobarometru upøednostòují Evropané závislá zamìstnání pøed
samostatností. V jižní Evropì, Irsku a ve Spojeném království je preference samostatnosti re-
lativnì vyšší. Porovnáme-li prùmìrné hodnoty v Evropì a v USA, potom Evropané s 45 %
tìch, kteøí dávají pøednost samostatnému podnikání zaostávají za 65 % takto smýšlejících
obèanù USA.21

Podnikavost obyvatelstva
Podíl podnikatelù (samostatnì èinných a vlastníkù podnikù) je v EU znaènì rozdílný:

v Dánsku a Lucembursku je to kolem 6 %, ve Španìlsku a Portugalsku 13 % resp. 15 % a v Øec-
ku a v Itálii pøes 18 %. Pro porovnání: v USA tento podíl je o nìco málo vyšší než 10 %.22

Pokud jde o novì založené podniky, potom šetøení Eurobarometru uvádí, že 4,5 % oby-
vatel EU v dobì šetøení nový podnik zakládalo nebo v uplynulých tøech letech založilo nebo
pøevzalo; pøitom hodnoty se pohybují mezi 6 % ve Spojeném království a Irsku a ménì než
2 % ve Francii. USA s podílem 13 % jsou na tom podstatnì lépe. Dvakrát více Amerièanù než
Evropanù tedy vynakládá a vynaložilo své úsilí na založení nového podniku.
Dynamika podnikání

I když v nìkterých evropských zemích jsou zmìny ve sféøe podnikù (novì založené pod-
niky, uzavøené podniky) srovnatelné s USA, je celková evropská dynamika podnikaní slabší
než v USA. Podniky v USA jsou pøi založení v prùmìru menší než podniky evropské. Avšak
jejich expanze (rùst poètu zamìstnancù) v prvních letech po založení podniku je u úspìšných
podnikù v USA podstatnì vyšší.

Vypadá to tak, jakoby podnikatelé v USA „zaèínali jako malí“, aby otestovali trh a pøi
úspìchu rychle expandovali. Naproti tomu v Evropì nejsou èetné podnikatelské zámìry nikdy
realizovány, protože jejich schopnost pøežití je zpochybòována ještì pøed otestováním

20 Hlubokou analýzu faktorù, které ovlivòují dynamiku podnikání, lze nalézt v „Entrepreneurship: A Survey of the
literature“, David B. Audretsch, øíjen 2002, a v „Business Demography in Europe“, Observatory of European
SMEs - è. 5, Evropská komise, 2002.

21 Flash Eurobarometr 134 „Entrepreneurship“, listopad 2002 a další odkazy na Eurobarometr bez bližších údajù
se vztahují k roku 2002.

22 Procentuální podíl podnikatelù na celkovém poètu práceschopných obyvatel. Definice podnikatele: majitel pod-
niku s vlastní nebo bez vlastní právnické osoby; vyjmuti jsou neplacení pomocníci, èlenové rodiny, za-mìstnan-
ci, kteøí provozují podnikatelskou èinnost jako èinnost vedlejší a dále majitelé podnikù v zemìdìlství;
„COMPara-tivive Entrepreneurship Data for International Analysis“ (Compendia 2000.1), EIM.



na trhu.23 V rámci šetøení Eurobarometru souhlasilo 46 % Evropanù s výrokem: „Podnik by
se nemìl zakládat, jestliže existuje riziko, že pokus nebude úspìšný.“ V USA naproti tomu tak
odpovìdìlo jen 25 % dotázaných.

Pro doložení intenzivnìjší podnikatelské dynamiky v USA: Trvalo dvacet let než byla
splacena jedna tøetina prùmyslových podnikù, které v roce 1960 patøily do skupiny Fortune
500. V roce 1998 to již trvalo jen ètyøi roky. Dále v roce 1998 v USA 8 z 25 nejvìtších pod-
nikù v roce 1960 ještì neexistovalo nebo bylo velmi malých. V Evropì podniky, které
v roce1998 patøily k nejvìtším, patøily i v roce 1960 k velkým.24

Vytváøení pracovních míst
Pøes snahy o snížení nezamìstnanosti, která poèátkem 90. let èinila cca 11 %, a i pøi

rozdílných podílech v jednotlivých èlenských státech, je stávající prùmìrná nezamìstnanost
ve výši 7,4 % stále ještì velmi problematická. V druhé polovinì 90. let nìkteré èlenské státy
vykazovaly pozitivní pøírùstky v poètu novì založených podnikù,25 hodnoty však mohly být
ještì lepší. Evropa mìla podstatnì ménì podnikatelských zámìrù na založení rùstovì silných
podnikù s vysokým potenciálem pracovních míst než USA. Na poèátku 90. let bylo 19 %
støednì velkých firem v USA zaøazeno do skupiny rozvojovì silných, zatímco v šesti zemích
EU èinil tento podíl jen 4 %.26

b) Pøíležitost pro Evropu
Vztah lidí k podnikatelským iniciativám a jejich realizaci je v jednotlivých èlenských

státech Evropské unie rozdílný; rozdíly mezi regiony jsou ještì výraznìjší. Hodnotíme-li
prùmìr, potom Evropské unii nechybìjí vlastníci podnikù. Postoj lidí k zakládaní podnikù by
se však mìl zlepšit. V porovnání s USA je podnikatelská dynamika v Evropské unii slabší.
Evropané zakládají nové podniky ménì èasto než Amerièané a evropské podniky nerostou tak
rychle jako v USA.

Pøetrvávající vysoká nezamìstnanost v Evropské unii - a i zde jsou nìkteré èlenské státy
postiženy více než ostatní - poukazuje na to, že EU se musí snažit, aby lépe využívala poten-
ciál podnikání k tvorbì pracovních míst. Vedle podpory zakládání nových podnikù by mìl být
aktivován potenciál rùstu stávajících podnikù v Evropské unii. Stávající podniky jsou jádrem
ekonomiky unie a poskytují kontinuitu, pracovní místa a solidní zkušenosti. Tøicet procent
z celkového poètu 25 milionù MSP v Evropì uvádí jako svùj hlavní cíl rùst.27

Pøíležitost pro Evropskou unii spoèívá ve zjištìní klíèových faktorù, kterými mùže být vytvoøeno
klima pro podporu podnikatelských iniciativ a podnikových èinností. Je nutné se pokusit poli-
tickými opatøeními zvýšit poèet podnikù v Evropì; pøitom musí být zvolen nejvhodnìjší pøístup
pro získání vyššího poètu podnikatelù a pro vìtší poèet rùstovì silných podnikù.
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23 Analýza byla zpracována pro osm èlenských státù EU, USA a Kanadu. „The role of policy and institutions for
productivity and firm dynamic: Evidence from micro and industry data“, Working Paper No. 329, Stafano
Scarpetta et al., ECO/WKP (2002) 15 z 23. 4. 2002.

24 „Entrepreneurship in the Nederlands: Innovative entrepreneurship. New policy challenges“, Ministry of Econo-
mic Affairs and EIM, Holandsko, 2002, a „White Paper, Embracing innovation: Entrepreneurship and American
economic growth“, National Commission on Entrepreneurship (NCOE) 2001.

25 „Business Demography in Europe“ Observatory of European SMEs - No. 5, Evropská komise, 2002.
26 Definice: Rozvojovì silné podniky zdvojnásobují v hodnocených letech svùj obrat (Evropa 90-93, USA 91-94).

Podíl v % z celkového poètu støednì velkých podnikù; „An international comparison of hypergrowth enterpri-
ses“, EIM Small Business Research and Consultancy, v „Fostering Entrepreneurship in Europe“, the UNICE
Benchmarking Report, 1999.

27 V EU, Evropském hospodáøském prostoru a ve Švýcarsku je 20 milionù podnikù; zdroj: „Observatory of
European SMEs“ - No. 1, „Highlights from the 2001 Survey“, Evropská komise, 2001.



III. PODNIKÁNÍ A VÝBÌR POLITICKÝCH OPATØENÍ
Politika mùže pøispìt ke zlepšení podnikavosti. Zpráva GEM uvádí, že pøes dùležitý vliv

makroekonomických podmínek na poèet novì založených podnikù zùstává poøadí zemí
zahrnutých do šetøení dle výše tohoto ukazatele relativnì stabilní. To ukazuje, že znaèný vliv
mají i pøetrvávající národní specifika.

Evropská unie  na makroekonomické úrovni již zahájila strategii opatøení orientovaných
na rùst a stabilizaci; takže existuje pøedpoklad pro vytvoøení klimatu potøebného pro rozvoj
podnikatelských iniciativ. Rada každoroènì vydává „Základní smìry hospodáøské politiky“
(Broad Economic Policy Guidelines), které jsou urèeny pro politická opatøení na úrovni èlen-
ských státù. V roce 2002 bylo v tìchto zásadách doporuèeno podpoøit podnikatelské inicia-
tivy, napøíklad daòovým a regulaèním rámcem pro nové a existující podniky, reformou
konkursního práva a podporou efektivních finanèních trhù.28

Vedle hospodáøských možností ovlivòují rozhodování lidí, zda založí nebo rozšíøí podnik
èi zda jako podnikatelé podstoupí rizika, i èetné další faktory. Více hospodáøských možností
nevede automaticky k více podnikatelským iniciativám. Iniciativy závisí na preferencích
a schopnostech lidí a dále na  alternativách, které jsou k dispozici. Uvažuje-li jednotlivec, že
se stane podnikatelem, tak vždy zváží výhody a nevýhody podnikatelské iniciativy s výhoda-
mi a jistotami, které by opustil.

Komplexní pøístup k podpoøe podnikání se musí projevovat ve tøech úrovních, které se
nazývají: èlovìk, podnik, spoleènost.
l Chceme-li motivovat jednotlivce, aby se stali podnikateli, mìli bychom se silnì zabývat

koncepcí „podnikatelských iniciativ“. „Podnikatelské iniciativy“ bychom mìli prezento-
vat jako dostateènì atraktivní možnost volby. Mìli bychom lidem vytvoøit pøedpoklady
k tomu, aby své ambice mohli realizovat založením nových podnikù.

l K tomu, aby se založené podniky rozvinuly ve zdravé podniky, mají rozhodující význam
pøíznivé rámcové podmínky. Rámcové podmínky by mìly umožnit vznik a rozvoj pod-
nikù a zabránit jejich bezdùvodnému útlumu èi uzavøení.

l Podnikání závisí na pozitivním vztahu spoleènosti k podnikatelùm. Úspìch by mìl být
vážen a neúspìch by nemìl být trvalou poskvrnou.

Opatøení na podporu podnikatelských iniciativ mají za cíl posílit podnikatelskou výkonnost
motivováním a zprostøedkováním potøebných schopností. Prostøedí podporující podnikání je
klíèem k zakládání nových podnikù, jejich uzavírání, pøemís•ování, úspìchu a pøežití.

A. VÍCE PODNIKATELÙ - JAK MÙŽEME TOHOTO CÍLE
DOSÁHNOUT?

a) Pøekážky vstupu do podnikání
Pøes zlepšení v poslední dobì stále ještì Evropané považují administrativní pøekážky

za nejvìtší problém pøi zakládání nových podnikù. Zakladatelé nových podnikù mají
obtížný pøístup ke kapitálu pro start a rozbìh podniku. Rozdìlení rizik mezi veøejný
a soukromý sektor by mìlo pøispìt k tomu, aby bylo k dispozici více finanèních pro-
støedkù.
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28 Doporuèení Rady z 21. èervna 2002 k Základním smìrùm hospodáøské politiky èlenských státù a Spole-èenství,
2002/549/EG, Úøední list L 182 z 11. 7. 2002.



V rámci šetøení Eurobarometru byla položena otázka, co brání založení nového podniku.
Z celkem dotázaných odpovìdìlo 69 %, že existující komplexní administrativní postupy,
a 76 % si stìžovalo na nedostateèný pøístup k finanèním prostøedkùm.

Administrativními postupy, které jsou potøebné pro založení podnikù, se již zabývalo
mnoho orgánù i institucí. V rámci benchmarkingové studie konstatovala Evropská komise
pøíznivý trend ve snižování èasové nároènosti založení nového podniku.29 Založení samostat-
né živnosti trvá v prùmìru 12 pracovních dnù a založení spoleènosti s ruèením omezeným 24
pracovních dnù. Uvedené hodnoty dále klesají. V mnoha èlenských státech Unie však stále
ještì zbývá mnoho práce vedoucí ke zjednodušení postupù. Èasovou nároènost a náklady je
nutné snížit na úroveò hodnot doporuèených Evropskou unií. U øady postupù, povolovacích
míst, formuláøù, licencí a povolování a i v oblasti nákladù spojených s tìmito procesy existu-
je ještì znaèný prostor pro zlepšování.

Jediné úøední místo pro založení podniku
Portugalsko zaèalo v roce 1977 se zøizováním center pro podnikatelské formality s cílem
zjednodušit registraci nových podnikù. V tìchto centrech jsou zástupci veøejných institucí a míst,
která zajiš•ují formality potøebné pro registraci nového podniku (napø. ve vztahu na spoleèen-
skou smlouvu, registr podnikù nebo sociální zabezpeèení). Budoucí podnikatelé naleznou infor-
mace na Helpdesk, která je umístìna v tìchto centrech. Zároveò byly zjednodušeny pøíslušné po-
stupy. Výsledkem je, že došlo ke snížení potøebného èasu o 80 % oproti stavu v polovinì 90. let
a Portugalsko slíbilo, že v roce 2003 dojde k dalšímu podstatnému snížení potøebného èasu.

Pøístup k finanèním prostøedkùm zùstává pro nové podnikatele znaènou pøekážkou.
Bankovní pùjèku nebo rizikový kapitál je možné získat jen velmi obtížnì. Banky požadují po-
zitivní bilanci a záruky; a to nemohou vìtšinou  nové podniky obecnì - a podniky zakládané
na využití nových poznatkù zvláš• - prokázat. Nové podniky se setkávají i s vážnými potíže-
mi pøi krytí svého provozního kapitálu.

Nové podniky by mìly mít kromì bankovních pùjèek lepší pøístup k alternativním finanè-
ním zdrojùm. Kromì rizikového kapitálu by mìl být více využíván i potenciál neformálních
investic, napø. rodinných pøíslušníkù, pøátel nebo Business Angels. V rámci šetøení GEM se
ukázalo, že neformální podpora nových podnikù byla pìtkrát vyšší než podpora z tuzemských
zdrojù rizikového kapitálu, dále, že mezi roky 2000 a 2001 výraznì poklesly vstupy riziko-
vého kapitálu. Podpora z neformálních zdrojù zùstala na stejné úrovni. Aby se stalo odvážné
podnikání zajímavìjším, požadují soukromí investoøi impulsy, napø. formou daòových
zvýhodnìní.

Rozdìlení rizik mezi banky a investory soukromého sektoru na stranì jedné a veøejné
finanèní instituce specializované na MSP na stranì druhé je efektivní cestou. Úèinek omeze-
ných veøejných prostøedkù se tím posiluje a rozdìlení rizik se stává úspìšným nástrojem pro
zvýšení poètu novì zakládaných podnikù.

b) Riziko a odmìòování
V Evropì nepøimìøenì pøevažují názory na nevýhody, které jsou spojeny s riziky

podnikatelských iniciativ. Zde je nutné znovu posoudit, zda rizika a výhody podnikání
jsou vzájemnì vyváženy.
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29 „Benchmarking the administration of start-ups“, Evropská komise, leden 2002.



Na neúspìšném podnikateli lpí pohana. V prùzkumu obav podnikatelù z rizik, který
provedl Eurobarometr, bylo nejèastìji uvádìno nebezpeèí konkurzu a ztráty osobního majet-
ku. Vedle spoleèenské hanby pøináší konkurz i závažné právní dùsledky. Splácení dluhù mùže
trvat øadu let, postižení podle okolností ztrácejí majetek a popøípadì jsou na nì uvaleny
sankce. Tyto dùsledky jsou pøi podvodu a nepoctivosti oprávnìné; neúspìch (krach) je však
souèástí hospodáøského života a èást podnikatelù se z dùvodù nedostateèné konkurence-
schopnosti dostává do konkurzu. Konkurzní právo by mìlo být pøepracováno, aby èestným
podnikatelùm usnadnilo nový start. To by však pøirozenì nesmìlo omezit zájmy vìøitelù,
nebo• ti by mohli být pøíštì velmi zdrženliví pøi investicích do malých a støedních podnikù.

Konkurzní právo
Belgie upravila své konkurzní právo tak, aby podnikatel mohl osvobodit svou firmu od
pøetrvávajících potíží a života neschopné podniky zrušil tak rychle, jak je to jen možné. Soudy
mohou èestné podnikatele, kteøí byli postiženi konkurzem, rehabilitovat a umožnit jim nový
podnikatelský start.

Lidé by snad podstupovali rizika podnikatelských iniciativ, kdyby tato rizika byla vyrovná-
na nadìjí na výhody v pøípadì úspìchu. V Evropské unii je možné v poslední dobì pozorovat
trend snižování daòových sazeb pro samostatnì èinné a malé podniky. Byly podniknuty
i kroky ke snížení daòového zatížení potenciálních samostatnì èinných lidí. Pøesto v øadì èlen-
ských státù zùstávají pøíslušné daòové sazby stále ještì pøíliš vysoké.30 To nepøíznivì ovlivòu-
je tvorbu a zabezpeèení majetku podnikatelù. Pøi vstupu do samostatné èinnosti èasto nutnì
dochází k omezení sociální ochrany. Sociální ochranný systém pøizpùsobený potøebám pod-
nikatelù by mohl zvýšit atraktivnost podnikatelských iniciativ.

Snížení nákladù na podnikání
Vláda Francie má v zámìru usnadnit pøechod od zamìstnaneckého pomìru k samostatné
nezávislé èinnosti. Tato akce je souèástí komplexnìjší iniciativy na podporu zakládání
nových podnikù. Zahrnuje opatøení, která mají odstranit pøekážky pro závislé zamìstnance,
kteøí buï sami nebo spoleènì se svými zamìstnavateli chtìjí založit nový podnik. Kromì toho
by mìly být odbourány diskriminující danì a sociální odvody pro budoucí podnikatele, kteøí
se ještì nacházejí v závislém zamìstnaneckém pomìru.

Více než dvojnásobek Evropanù by dávalo pøednost založení nového podniku pøed
pøevzetím stávajícího.31 Pøesto však mùže být pøevzetí firmy ménì riskantní a atraktivní alter-
nativou. Napøíklad v Rakousku pøežívá 96 % úspìšnì pøevzatých podnikù prvních pìt let po
pøevzetí, zatímco z novì založených podnikù toto období pøežívá jen 75 %.32 V pøíštích deseti
letech bude patrnì asi jedna tøetina podnikù v Evropské unii potøebovat nového majitele, buï
z dùvodu odchodu majitele na odpoèinek (do dùchodu) nebo z jiných dùvodù. Tím
vzniknou èetné pøíležitosti k pøevzetí stávajících firem.

c) Podpora schopností a kompetencí
Všeobecné vzdìlání a pøíprava na povolání by mìly pøispìt k motivování pro pod-

nikatelské iniciativy podporováním pøedevším správného zpùsobu myšlení, zvýšením
pøitažlivosti podnikatelské kariéry a vytváøením potøebných kompetencí.
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30 Sdìlení Komise Radì - „Draft Joint Employment Report“, COM (2002) 621 koneèné znìní z 13. 11. 2002.
31 Flash Eurobarometer 107 „Entrepreneurship“, listopad 2001.
32 „Business transfers and successions in Austria“, Rakouský institut pro výzkum živností a obchodu, 2002.



Z šetøení Eurobarometru vyplynulo, že 37 % Evropanù zvažuje nebo zvažovalo možnost
podnikat, že však jen 15 % své pøedstavy realizuje. Šetøení svìdèí o tom, že znalost postupù
pro založení podniku zvyšuje pravdìpodobnost, že se èlovìk stane podnikatelem. V rámci
šetøení Eurobarometru se prokázalo, že osoby, jejichž rodièe jsou nebo byli samostatnì èin-
nými, se èastìji rozhodují pro samostatnou èinnost než ti, jejich rodièe jsou nebo byli v závis-
lém zamìstnaneckém pomìru. Šetøení GEM ukázalo, že lidé, kteøí si jsou vìdomi svých
schopností a zkušeností se na založení nebo øízení nového podniku podílejí dva až sedmkrát
èastìji než lidé bez tìchto zkušeností. Kdo zná nìjaké mladého podnikatele, ten do podnikání
vstupuje tøi až ètyøikrát èastìji, než ten, kdo takovou známost nemá. V rámci British House-
hold Survey se ukázalo, že lidé, kteøí mìli praktické znalosti o podnikání (prostøednictvím
pøátel, rodinných pøíslušníkù nebo vzdìlání), spíše uvažovali o založení podniku než ti, kteøí
takové znalosti nemìli. Vzdìlávací systém mùže podpoøit podnikatelské iniciativy zprostøed-
kováním pøíslušných schopností a kontakty s praxí.

Virtuální podniky ve školách
V Øecku, na Sivitanidios Technical School v Athénách, jsou využívány virtuální podniky jako
uèební pomùcka. Žáci mají uèební dobu rozdìlenou na teorii a provoz virtuálního podniku. Na
základì dobrých výsledkù bude tento program rozšíøen i na ostatní odborné školy. Kromì toho
byl uèební plán rozšíøen o kurz podnikání, jehož podstatou je teorie podnikání a praktická
pomoc pøi vypracování podnikatelského zámìru. Kontaktní kanceláøe zajiš•ují poradenství
a podporu žákùm, aby pozdìji byli úspìšní pøi vstupu do samostatné èinnosti.

Pro založení podniku je tøeba iniciativy, kreativity a tvrdohlavosti; pro postupný rozvoj
jsou spíše potøebné manažerské kompetence jako jsou výkonnost, efektivnost a spolehlivost.
Protože pro úspìch jsou rozhodující jak personální, tak i manažerské kompetence, mìly by být
poskytovány personální kompetence relevantní pro formování podnikavosti velmi èasnì, ještì
pøed vysokoškolským studiem. Vysoké školy se potom mohou soustøedit na vytváøení
a rozvoj manažerských schopností.33 Evropská komise zjistila, že mezitím vìtšina èlenských
státù pøislíbila, že podpoøí zaøazení rozvoje manažerských schopností do programù ve svých
vzdìlávacích systémech - i když v rozdílném rozsahu.34

Na vysokých školách by pøíprava na podnikání mìla být zaøazena nejen do studijních pro-
gramù uchazeèù o titul MBA, nýbrž i studujících v jiných studijních programech. Na od-
borných vysokých školách a technických univerzitách mùže podpora podnikavosti pøispìt
k tomu, že technický potenciál absolventù bude rozšíøen o potenciál podnikatelský. Podnika-
telské vzdìlávání ve spojení s veøejnými výzkumnými programy dává dohromady kompo-
nenty nezbytné pro uplatnìní výsledkù vìdeckých kapacit na trhu.

Podpora pro zaèínající podnikatele v prostøedí univerzit
Irsko strategií Enterprise Ireland usiluje o rozvoj nových podnikù s velkým potenciálem
rùstu. Podpora je zamìøena na vybrané priority; cílem je zvýšit poèet podnikù v univerzit-
ním prostøedí a rozvíjet podnikání. Enterprise Ireland je souèástí regionální rozvojové
strategie Irska a obsahuje jednoletý program zakladatelských center pro absolventy
vysokých škol, kteøí chtìjí založit podnik; strategie obsahuje praktickou a specificky man-
ažerskou podporu. V rámci programu „Campus Company Programme“ mohou akademici
obdržet finanèní podporu pro uplatnìní svých výsledkù výzkumu na trhu.
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33 Studie univerzity v Nijenrode, duben 2000, v „De succesvolle ondernemer“, Ministerstvo hospodáøství
a Nederlandse Vereinigung van Participatiemaatschappijen, den Haag, Holandsko, listopad 2001.

34 Nejlepší projekt školní pøípravy na dynamické podnikání, Evropská komise, 2002.



Inkubátory jsou velmi efektivním nástrojem podpory mladých podnikatelù. Podniky mají
v inkubátorech lepší podmínky pro pøežití než mimo nì. Inkubátory pøedstavují nákladovì
efektivní nástroj pro podporu politických cílù.

Úspìšnost dokazuje jejich velmi rychle rostoucí poèet; v souèasné dobì existuje v Evrop-
ské unii více než 850 inkubátorù.35

d) Podnikatelské iniciativy jako pøíležitost pro všechny
Podnikání by mìlo být podporováno velmi rozsáhle; zvláštní prioritou by mìly být ženy

a nedostateènì zastoupené skupiny. U etnických menšin existuje výrazný smysl pro obchod
a znaèný potenciál k podnikání. Služby na podporu podnikání se tìmto okrajovým oblastem
doposud málo vìnují.

V Evropì je podstatnì ménì ženských podnikatelù než mužských: podíl samostatnì èin-
ných žen kolísá mezi 16 % v Irsku a 40 % v Portugalsku.36 Podnikatelky se setkávají s prob-
lémy, se kterými se obecnì setkávají všichni podnikatelé; v urèitých pøípadech však jsou
obtíže žen vìtší než mužù, napø. pøi získávání finanèních prostøedkù. Ženám také èasto chybí
potøebná sebedùvìra a kompetence k úspìšnému založení podniku a k jeho øízení. K tomu
existuje øada dùvodù, mezi nimi výbìr oblasti podnikání, informaèní bariéry, zjevná diskrim-
inace, chybìjící sítì nebo i obtíže spojit práci a rodinné povinnosti.37

Evropská komise zjednodušila výmìnu osvìdèených postupù podpory podnikatelských
iniciativ žen založením sítì WES (WES - Womens’ Entrepreneurship). Na vytvoøení sítì se
dohodli zástupci úøadù s pùsobností pro podporu podnikatelek.38

Ženské konzultantky pro podnikatelky
Ve Švédsku zahájil NUTEK (Švédský národní úøad pro prùmyslovou politiku) projekt pod-
nikatelského poradenství pro ženy. V rámci tohoto projektu ženské konzultantky radí a nema-
teriálnì podporují podnikatelky. Jde o reakci na zjištìní, že mnohé ženy si v pøípadech, kdy
chtìjí za-ložit podnik, radìji nechají poradit od žen. Poradkynì poskytují rady v obchodních
záležitostech, ale i v širším rámci, napø. o slouèení rodinného života a øízení podniku.
NUTEK poskytuje konzultantkám vzdìlání a výmìnu zkušeností.

Evropské podniky øízené pøíslušníky etnických menšin prokazují pozoruhodnou podnika-
telskou kapacitu a vysoký podnikatelský potenciál. Etniètí podnikatelé tvoøí, pokud jde
o jazyk, socioekonomické postavení a kulturu, velice heterogenní skupinu. Projevuje se to
i v charakteru jejich podnikatelských aktivit. Mnozí z nich ovšem pracují v oblastech s nízkým
vstupním prahem. Problémy etnických podnikatelù jsou obecnì obdobné problémùm všech
podnikatelù. Zdá se však, že veøejné podpùrné služby etnickým podnikatelùm vycházejí málo
vstøíc a etniètí podnikatelé jsou málo zastoupeni v podnikatelských svazech a sdruženích.39

Byl podán návrh na zøízení evropské sítì etnických podnikatelù, která by usnadnila
výmìnu zkušeností a iniciovala opatøení na odstranìní zjištìných problémù.40 V souvislosti
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35 „Benchmarking of Business Incubators“, Evropská komise, únor 2002.
36 „Annual Labour Force Statistics“, Evropská komise, 2001.
37 Nejlepší projekt o podpoøe podnikatelských iniciativ žen a studie „Young Entrepreneurs, Co-Entrepreneurs and

Ethnic Minority Entrepreneurs in the European Union and Central and Eastern Europe“, Evropská komise, èer-
venec 2000.

38 Další informace na adrese: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft-women/wes.htp.
39 Studie „Young Entrepreneurs, Co-Entrepreneurs and Ethnic Minority Entrepreneurs in the European Union and

Central and Eastern Europe“, Evropská komise, èervenec 2000.
40 Návrh je výsledkem semináøe o podnikatelských iniciativách etnických menšin, kterého se zúèastnili

akademici, zástupci decisní sféry a podnikatelských svazù a sdružení; semináø uspoøádala Evropská komise
v èervnu 2002.



s pøistìhovaleckou politikou vypracovala Evropská komise dva návrhy smìrnic, které by mìly
usnadnit zakládání podnikù podnikatelùm z tøetích státù.41

B. JAK MOHOU BÝT PODNIKY ORIENTOVÁNY NA ROZVOJ?
Podnikatelé se setkávají s èetnými pøekážkami. Dodržování správních postupù a náklady

spojené s tìmito postupy jsou pro nì, stejnì jako døíve, znaèným zatížením. Podnikatelé se
musí vyrovnat s problémy nedostatku kvalifikovaných pracovníkù, rámcovými podmínkami
na trhu práce a omezeným pøístupem k potøebným finanèním prostøedkùm.42 Kromì toho by
mìly být podniky podpoøeny v tom, aby optimálnì využívaly pøíležitosti nabízené vnitøním
trhem a byly inovaèní.

a) Správní a politické prostøedí
Pøes trvalé úsilí o zlepšení stále ještì podnikatelé uvádìjí, že hlavní pøekážkou øízení

podniku je byrokracie; platí to zejména pro ty podnikatele, kteøí chtìjí pùsobit na
vnitøním trhu a v rámci tohoto trhu se rozvíjet.

EasyPay
Dánsko zavedlo nový systém managementu mezd a náhrad. Pøipojením na službu ,EasyPay’,
která je dobrovolná a zdarma, mohou zamìstnavatelé pøedávat informace o mzdách,
náhradách a zamìstnanosti na jedno centrální místo. Toto místo je potom pøedává všem pøís-
lušným úøadùm. EasyPay je souèástí iniciativ v oblasti elektronických správních služeb, ke
kterým patøí i www.indberetning.dk, kde jsou v elektronické formì k dispozici všechny úøed-
ní formuláøe relevantní pro podnikání. Patøí sem i služba Webreg, která umožòuje on-line
registraci spoleèností s ruèením omezeným. Použitím elektronického podpisu je registrace
prostøednictvím služby Webreg právnì závazná.

Regulaèní rámec není obecnì diferencován podle velikosti podnikù; proto jsou menší
podniky zatìžovány relativnì mnohem více než podniky velké. Úøady se musí sjednotit v tom,
že musí pøemýšlet pøedevším v malých dimenzích („think small first“) a pøedpisy udržovat na
nejjednodušší a uživatelsky nejpøívìtivìjší úrovni. Øada èlenských státù zavedla k redukci
správních nákladù výjimky pro MSP, nebo zøídila poradenské administrativní služby.
Poskytování informací a podpora mùže podnikatelùm pomoci pøi jednání s úøady.

Virtuální pomoc pøi správních postupech
Rakousko zavedlo internetovou stránku (www.help-business.gv.at), která podnikatelùm
poskytuje souhrnné informace o správních postupech. Všechny postupy proveditelné on-line
jsou dostupné pøes jediné správní místo (@mtsweg online). Podnikatelé mohou svá
komunální daòová prohlášení pøedat pomocí nástroje s názvem HELP pøíslušným úøadùm.
Kromì toho tato internetová stránka obsahuje rozsáhlé informace užiteèné pro nejrùznìjší
situace v podnikání od „pøihlášení a odhlášení zamìstnancù až po dovolenou“.
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41 Návrh smìrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu obèanù tøetích státù za úèelem provádìní závislé nebo
nezávislé pracovní èinnosti, COM (2001) 386, koneèné znìní z 11. 7. 2001 a návrh smìrnice Rady ve vìci sta-tutu
obèanù tøetích státù s povolením dlouhodobého pobytu, COM (2001) 127, koneèné znìní z 13. 3. 2001.

42 „Observatory of European SMEs/No. 1 Highlights from the 2001 Survey“, Evropská komise 2001, „European
Business Survey“, Grant Thornton, 2002 a „Business Views on Red Tape“, OECD, 2002.



Na základì šetøení v evropských podnicích o kvalitì regulaèního prostøedí uvádí Evrop-
ská komise, že lepšími právními pøedpisy by mohlo být ušetøeno 50 mld. euro.43 Evropská
komise slíbila, že zlepší kvalitu právních pøedpisù,44 a proto zavádí na úrovni unie øadu opat-
øení; k nim patøí akèní plán lepších právních pøedpisù, minimální požadavky na konzultace pøi
pøípravì nových opatøení a zavedení systematického hodnocení dopadù všech opatøení
a pøedpisù.45 Kromì toho Komise vytváøí mechanismy pro konzultace s podniky v rámci její
iniciativy „Interactive Policy Making Iniciative“ a vytvoøila forum pro èlenské státy, na které
je možné vymìòovat si názory na systémy hodnocení dopadù všech opatøení.46

V roce 2002 byl v Evropské komisi jmenován povìøenec pro MSP, který pùsobí jako
aktivní zprostøedkovatel mezi hospodáøstvím a Komisí. Povìøenec má dále zajiš•ovat, aby
byly zjiš•ovány zájmy MSP a aby útvary Komise tyto zájmy respektovaly ve své èinnosti.
Obdobné iniciativy existují i v nìkterých èlenských státech.

Vytvoøením vnitøního trhu padly èetné pøekážky, které omezovaly podnikatelskou èinnost
v Evropské unii. Unie se mùže i nadále prokázat dobrými výsledky pøi rozvoji vnitøního trhu
(napø. ve finanèním sektoru).47 Mezi vizí integrovaného evropského hospodáøství a rea-litou,
ve které žijí poskytovatelé a uživatelé, je však stále ještì znaèná propast. Strategie vnitø-ního
trhu48 - pìtiletý program - se koncentruje na oblasti, ve kterých je tøeba dosáhnout rychlého
pokroku, jako napø. na problematiku duševního vlastnictví, veøejné zakázky a pøekážky v sek-
toru služeb.49 Další harmonizace v oblasti posílení ochrany spotøebitelù je v centru zájmu
evropských podnikatelù50, protože pøeshranièní obchodní èinnost by zajistila atraktivní
pøínosy vnitøního trhu pro spotøebitele.

b) Daòová opatøení
Pøimìøená daòová opatøení mohou pøispìt k rozvoji, rùstu a pøežití podnikù.

Struktura systému daní, zahrnující daò z pøíjmu, daò ze ziskù spoleèností, zdanìní práce,
odvody a daò z pøidané hodnoty ovlivòují možnosti expanse podniku. Komplikovanost toho-
to systému pøedstavuje samo o sobì znaèné zatížení podnikatelù. Evropská komise zjistila
øadu daòových pøekážek u podnikatelské èinnosti, která pøesahuje hranice jednotlivých státù
by• zapojených do vnitøního trhu.51
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43 „Internal Market Scoreboard“, è. 9, Evropská komise, 19. 11. 2001.
44 „European Governance - White Paper“, COM (2001) 428, koneèné znìní z 25. 7. 2001.
45 Sdìlení Komise „European Governance: Better Lawmaking“, COM (2002) 275, koneèné znìní, „Impact

Assesment“, COM (2002) 276, koneèné znìní, „Consultation document: Towards a reinforced culture of consul-
tation and dialogue - proposal for general principles and minimum standards for consultation of interested par-
ties by the Commission“, COM (2002) 277, koneèné znìní, „Action plan: Simplifying and improvimg the regu-
latory environment“, COM (2002), 278 koneèné znìní 5. 6. 2002.

46 Interaktivní vytváøení politiky, IPM C (2001) 1014; závìreèná zpráva pilotního projektu o hodnocení dopadù na
podniky, bøezen 2002.

47 Sdìlení komise: „Risk Capital: A key to job creation in the European Union“, SEC (1998) 552 z 31.3.1998,
„Financial Services,Implementing the framework for financial markets: Action Plan“ COM (1999) 232, koneèné
znìní z 11. 5. 1999.

48 Sdìlení Komise Radì, Evropskému parlamentu, Hospodáøskému a sociálnímu výboru a Výboru regionù: „2002 Review
of the Internal Market Strategy, Delivering the promise“ - COM (2002) 171, koneèné znìní z 11. 4. 2002.

49 V dokumentu „The Report of the Commission to the Council and the European Parliament on the State of the
Internal Market for Services“, COM (2002) 441, koneèné znìní - jsou uvedeny informace o významném
opožïování v sektoru služeb.

50 Eurobarometr 57.2, Flash Eurobarometr 128 „Public opinion in Europe: Views on business-to-consumer cross-
border-trade“, 14. 11. 2002.

51 Sdìlení Komise Radì, Evropskému parlamentu, Hospodáøskému a sociálnímu výboru: „Towards an Internal
Market without Tax Obstacles“, COM (2001), koneèné znìní z 23. 10. 2001 a pracovní dokument útvarù Komise
„Company Taxation in the Internal Market“, SEC (2001) 1681 z 23. 10. 2001.



Jestliže mezní daòové sazby stoupají, podniky mají tendenci k pomalejší expansi, omeze-
né inovaèní èinnosti a k opatrnosti v pøijímání nových pracovníkù.52 Rozhodnutí o pøijetí
nových pracovníkù jsou možná ovlivòována výší zdanìní práce a odvodù. Podle daòových
reforem provedených v Evropské unii v posledních letech pozorujeme klesající trend u daní a
odvodù z práce; v øadì èlenských státù však jejich hodnoty i nadále zùstávají vysoké.53

Evropská komise vydala doporuèení pro jednotlivé èlenské státy,54 které je zamìøeno
pøedevším na MSP; Komise chce povzbudit rozvoj tìchto podnikù napøíklad zrušením regis-
traèních poplatkù nebo odložením daní, doposud však bez vìtšího úspìchu. Daòové postupy
pøi pøevodu podnikù mají zvláštní význam u rodinných podnikù, které tvoøí pozoruhodnou
èást evropských podnikù.

Odchod do penze a nástup nového majitele mohou být omezovány nepøimìøenými a pøí-
liš komplikovanými daòovými ustanoveními. V nejhorším pøípadì mohou vést k bezprostøed-
nímu uzavøení tìchto firem nebo mohou ohrozit jejich budoucí životaschopnost.

Snížení danì dìdické a darovací
Ve Španìlsku mùže být v urèitých pøípadech snížen základ danì pøevodu podnikù nebo
úèastnických podílù mezi žijícími nebo žijícími a mrtvými o 95 %. Pøedpokládá se, že úèast
bude trvat alespoò deset let a zvýhodnìný má bìhem tohoto èasového období nárok na
osvobození od danì dìdické (toto platí jen pøi pøevodu mezi žijícími).

c) Dostupnost specifických pracovních sil
Nedostatky na trhu práce brání rùstu; rozvoj kvalifikace zamìstnancù musí být

intenzivnìjší.
Nezamìstnanost je nutné považovat v Evropské unii stále ještì za velký problém. Pøesto

však v posledních letech bylo v nìkterých regionech nebo sektorech stále obtížnìjší nalézt
vhodné pracovní síly. V pozdních 90. letech byla nová pracovní místa vytvoøena vìtšinou pro
støednì až vysoce kvalifikované pracovní síly; souèasnì došlo k poklesu v pøijímání málo
kvali-fikovaných pracovníkù. Poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovních silách rostla
rychleji než jejich nabídka.55 Rada zdùraznila nutnost zajistit soulad mezi kompetencemi pra-
covních sil a hospodáøským a technický rozvojem.56 Celoživotní vzdìlávání je efektivním
prostøedkem, jehož pomocí lze tohoto cíle dosáhnout. Mezitím èetní Evropané vzali koncep-
ci celoži-votního vzdìlávání za vlastní, avšak mìrou znaènì rozdílnou.57 Obdobným zpù-
sobem by mìly být øešeny i ostatní pøekážky, které omezují pružnost trhu práce.

Podniky již reagovaly na kvalifikaèní deficity tím, že své pracovníky vzdìlávají buï for-
málnì nebo neformálnì. V rámci šetøení odpovìdìlo 46 % dotázaných podnikù, že uvažují
o pøijetí pracovníkù z jiných zemí, zejména do funkcí, u kterých se pøedpokládají zvláštní
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52 „Economic policy and the start-up, survival and growth of entrepreneurial ventures“, Holtz-Eakin & Rosen, zpra-
cováno pro Small Business Administration, Washington DC, May 2001.

53 Sdìlení Komise Radì „Návrh spoleèné zprávy o zamìstnanosti 2002“, COM (2002) 621, koneèné znìní
z 13. 11. 2002.

54 „Doporuèení Komise ze 7. prosince 1994 k rozvoji malých a støedních podnikù, 94/1069/ES, Úøední list L 385 z
31. 12. 1994.

55 Pracovní dokument útvarù Komise: „European Competitivenness Report“, SEC (2001) 528 z 21. 5. 2002.
56 „The concrete future objectives of education and training systems“, 5980/01 EDUC 23, 14. 2. 2001.
57 Podíl 25 až 64letých, kteøí se v prùbìhu ètyøtýdenního šetøení zúèastòovali vzdìlávacích a pøípravných opatøení,

se pohyboval mezi cca 20 % ve Spojeném království a bohužel jen na úrovni cca 5 % v øadì dalších èlenských
státù. „Structural Indicators“, Eurostat 2002.



odborné znalosti. K nejèastìji uvádìným pøekážkám tìchto pøíjmù patøí jazykové znalosti,
pracovní povolení a správní komplikace. Témìø všechny podniky EU oèekávají od rozšíøení
pozitivní nebo neutrální dopady na nabídku pracovních sil.58

Evropská komise schválila v roce 2002 akèní plán kvalifikace a mobility s cílem zlepšit
oborovou a geografickou mobilitu.59 V roce 2001 Komise pøijala návrh, že v pøípadech pro-
kázané ekonomické potøeby lze v tìch povoláních a sektorech, které nemohou být pokryty ze
zdrojù Evropské unie, usnadnit situaci podnikù zamìstnáváním obèanù z tøetích zemí, napø.
zjednodušením vydávání povolení k pobytu a pracovních povolení.60

Impulsy pro management podnikù
Vláda Spojeného království chce podpoøit menší, rizikovìjší podniky pøi zamìstnávání a udržení
spolupracovníkù s cílem využít jejich rozvojového potenciálu. Program tìmto podnikùm umož-
òuje pøevést daòovì atraktivní úèasti na øídící pracovníky.

d) Dostupnost finanèních prostøedkù
Má-li se podnik rozvíjet, potøebuje pøístup k potøebným finanèním prostøedkùm; èetné

MSP se však pøitom setkávají s obtížemi, nebo• trh rizikového kapitálu není dostateènì roz-
vinut a banky stále více omezují poskytování riskantnìjších úvìrù.

Asi 20 % malých podnikù informuje o obtížích s pøístupem k dlouhodobým finanèním
prostøedkùm.61 Situace však není stejná ve všech èlenských státech. Obecnì však i nadále
dominují v Evropské unii pøi financování MSP bankovní úvìry. Banky stále více pøecházejí
k systému oceòování MSP, což znamená, že hodnota pùjèky je pøizpùsobena úrovni rizika,
které bylo pro konkrétní malý nebo støední podnik zjištìno. Kromì toho jsou malé úvìry pro
banky neatraktivní vzhledem ke svým relativnì vysokým provozním nákladùm.

Evropa by mìla dále rozvíjet své trhy rizikového kapitálu jako alternativu k poskytování
bankovních úvìrù. Podniky v USA mají silnìjší základnu vlastního kapitálu než evropské
podniky (v USA mají podniky v prùmìru 50 % vlastního kapitálu oproti 30 % v podnicích
evropských). V roce 2001 získalo cca 7 000 evropských firem vstupní nebo rozvojový kapitál
z fondù rizikového kapitálu; jedná se však pøedevším o podniky se špièkovými technologie-
mi a rozvojovì silné podniky.62

Jako katalyzátor pro soukromé investory a pro zvýšení nabídky garancí pro MSP navrhly
veøejné instituce podpùrné programy pro MSP. Programy zahrnují celou øadu nástrojù od
malých úvìrù až k rizikovému kapitálu. Na úrovni Unie spravuje Evropský investièní fond
øadu finanèních nástrojù, které jsou souèástí nìkolikaletého programu pro podniky a pod-
nikatelské iniciativy.63
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58 Do šetøení byly zahrnuty: Belgie, Dánsko, Nìmecko, Øecko, Island, Itálie, Chorvatsko, Lucembursko, Ra-kousko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Èeská republika, Turecko, Maïarsko, Spojené království a Kypr; „European
Business Panel Survey 2002, Skills, mobility and training for competitiveness“, Eurochambres, 2002.

59 Sdìlení Komise Radì, Evropskému parlamentu, Hospodáøskému a sociálnímu výboru a Výboru regionù -
„Commission Action Plan for skills and mobility“, COM (2002) 72, koneèné znìní z 13. 2. 2002.

60 Návrh smìrnice Rady o podmínkách vstupu a pobytu obèanù tøetích zemí za úèelem placeného zamìstnání nebo
samostatné èinnosti, COM (2001) 386, koneèné znìní z 11. 7. 2001.

61 „European Business Survey“, Grant Thornton, 2002.
62 „Annual Survey of pan-European private equity and venture capital activities“, EVCA Yearbook 2002.
63 Rozhodnutí Rady (2000/819/ES) z 20. prosince 2000 o nìkolikaletém programu pro podniky a podnikatelské ini-

ciativy, zejména pro malé a støední podniky (2001-2005).



Evropská komise vyzvala èlenské státy, aby pøednostnì zaøadily financování ze zdrojù
rizikového kapitálu do rámce strukturálních fondù. To vedlo k tomu, že se financování
prostøednictvím rizikového kapitálu v rámci tìchto programù zdvojnásobilo.

Pøístup k malým úvìrùm
Finnvera, finský veøejný finanèní institut pro MSP, øídí program malých úvìrù pro stávající
a novì zakládané malé podniky; v rámci tohoto programu v roce 2001 obdrželo 2 741 pod-
nikatelù celkem 45,5 mil. euro na investice, provozní kapitál a rozvoj podnikù. Finnvera
kryje až 75 % celkové potøeby finanèních prostøedkù. Úvìry mají rozsah od 3 400 do 35 000
euro. Program kombinuje veøejné a evropské regionální garanèní fondy na ochranu ztrát a
obsahuje nástroj pro hodnocení podnikù, jehož využitím má být podpoøen vysoký podíl
pøežití podnikù, které byly zaøazeny do programu.

Podnikatelé by mìli být podporováni v tom, aby pøekonali urèitou zdrženlivost vùèi
externím investorùm. Investoøi požadují využitelné informace o podnicích a podnikatelé musí
být schopni tyto informace poskytnout.

e) Využít poznatky a mezinárodní podnikatelské pøíležitosti
Podnikatelé mají být podporováni v tom, aby byli inovaèní a prosazovali se na meziná-

rodních trzích a tím využili pøednosti vnitøního trhu a vyrovnali se s výzvami ostøejší kon-
kurence. K tomuto úèelu by podnikatelé mìli mít dostateèný pøístup k poznatkùm, rele-
vantním kontraktùm, dalšímu vzdìlávání a prvotøídním podpùrným službám pro podniky.

MSP zastávají názor, že vnitøní trh vedl k vìtší konkurenci, ale i k novým možnostem
expanze.64 Tlak konkurence pohání firmy k tomu, aby využívaly poznatky a inovace. Podniky
mohou být inovaèní nìkolika zpùsoby; patøí k tomu vývoj technologií, špièkový management,
nové formy organizace práce nebo nové kanály odbytu, znaèky a design. Pro zavádìní krea-
tivních nebo inovaèních koncepcí jsou rozhodující lidské zdroje. Podniky mohou profitovat
z neformálních znalostí, kompetencí a sítí svých vlastních pracovníkù. Proto se vyplácí pod-
porovat podnikavost zamìstnancù, napøíklad nabídkou finanèní úèasti. Evropská komise
nedávno pøijala sdìlení o finanèní úèasti zamìstnancù.65 Podnikavost zamìstnancù mùže být
ještì více posílena, jestliže se spolu s finanèní úèastí zvýší i vliv zamìstnance na rozhodovací
procesy.66

Prùmyslové regiony
Italská ekonomika je charakterizována vìtším poètem prùmyslových regionù (klastrù), tedy
nahromadìním menších podnikù jednoho sektoru v urèitém regionu. Tyto regiony kombinují
konkurenci a kooperaci mezi usídlenými podniky s cílem zlepšit jejich celkový výkon. Zákonem
jsou upraveny prùmyslové regiony na národní úrovni; podpora a politická opatøení jsou vìtši-
nou uplatòována na regionální úrovni (nap. Veneto, Lombardie, Emilia Romagna). Pro zvýšení
jejich kvality a efektivnosti se øada regionù spojila do klubu - ,Club dei Distretti Industriali’ -
v kterém je sdruženo 40 % regionù s 30 000 podnikù a 250 000 pracovními místy. Cílem klubu
je vytvoøení a rozvoj sítì italských a zahranièních prùmyslových regionù pro výmìnu informa-
cí, lepší pøístup k výzkumu a k prosazování zájmù pøíslušných regionù.
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64 European Business Survey, Grant Thornton, 2002.
65 Sdìlení Komise Radì, Evropskému parlamentu, Hospodáøskému a sociálnímu výboru a Výboru regionù: „Framework

for the promotion of empoyee financial participation“, COM (2002) 364, koneèné znìní z 5. 7. 2002.
66 „Shared modes of Compensation and Firm Performance: UK Evidence“, Martin J. Conyon a Richard Free-man

(LSE and Harvard).
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Podmínky, za kterých mohou MSP navazovat mezinárodní obchodní vztahy, musí být
zlepšeny. V rámci šetøení Evropského informaèního centra pro MSP cca jedna tøetina
dotázaných podnikù uvedla, že v uplynulých pìti letech došlo k rozvoji jejich mezinárodních
obchodních vztahù. Naproti tomu European Business Survey uvádí, že MSP jen sotva mohou
více obchodovat na rozšíøeném evropském vnitøním trhu než pøed deseti lety. MSP preferují
nezávislost postupù pøi svém pùsobení na mezinárodních trzích; pøesto jsou však odkázány na
poradenství jiných, pøevážnì velkých mezinárodních podnikù, nejrùznìjší místní a regionální
sítì, osobní vztahy a zprostøedkovatele.67 Podpora regionálních sítí nebo klastrù by mìla
pomoci nejen pøi výmìnì zkušeností podnikatelù o expanzi podnikù, nýbrž by mìla podpoøit
i pøístup k poznatkùm, partnerùm a poradenství.

Podnikatelé musí aktualizovat a rozvíjet své manažerské schopnosti, aby se mohli úspìš-
nì pohybovat v mìnícím se hospodáøském prostøedí; vìtšinou se však vzhledem k dlouhé
pracovní dobì mohou jen obtížnì zúèastòovat nìjakých školení. Vìtší pozornost zasluhují
alternativní uèební prostøedky, jakými jsou dálková školení pro manažery68 nebo mentorské
programy, v jejichž rámci se mohou podnikatelé uèit od jiných podnikatelù. Mìly by být dále
rozvíjeny IKT uèební prostøedky, pøizpùsobené potøebám MSP. Zároveò je však nutné zvýšit
zájem podnikatelù o tyto nástroje vzdìlávání.

K vyrovnání nedostatku osobních zkušeností v mnoha oblastech managementu, které jsou
nezbytné pro vedení podniku, musí mít podnikatelé zajištìn pøístup k prvotøídním podpùrným
službám. V souèasné dobì využívá tyto veøejné služby ménì než 20 % malých podnikù.69

Obecnì tyto služby musí rozvíjet svoji orientaci na zákazníky, IKT zaøízení a zvyšovat stan-
dard své úrovnì.70 Evropská komise uvolnila ze strukturálních fondù finanèní prostøedky,
kterými chce podpoøit podpùrné služby pro podnikatele. 

f) Intrepreneurship a Corporate Venturing
Intrepreneurship (podnikání, které se rozvíjí ve stávajících podnicích) a Corporate

Venturing (rozvoj nových oblastí podnikání ve firmì) jsou efektivním prostøedkem pro
rozvoj podnikatelských aktivit, které by jinak zùstaly nevyužity.

Výsledky VaV nebo inovace ve velkých podnicích, na vysokých školách nebo ve výzkum-
ných institucích, které je samy nechtìjí využít, je možné komercionalizovat vyèlenìním
skupiny pracovníkù, kteøí vytvoøí novou firmu (spin-offs). Tyto spin-off firmy øídí (bývalí) pra-
covníci uvedených subjektù; tato praxe patøí ke koncepci „intrepreneurship“. Napøíklad
v Holandsku v posledních pìti letech témìø ètvrtina velkých podnikatelù podpoøila své zamìst-
nance, aby si založili vlastní podnik. Vìtšina podnikù se sice staví k intrepreneurship pozitivnì,
iniciativa však obvykle zùstává na zamìstnancích.71 Pokud však k vyèlenìní dojde, potom
vìtšinou nechybí ze strany zamìstnavatele podpora ve formì pøedání poznatkù, kontaktù, práce
nebo financí. Pokud jde o inovace a rùst, jsou vyèlenìní (spin-offs) v porovnání s ostatními
MSP výraznì lepší.72

67 „Internationalisation of European SMEs“, koordinoval Institut pro sociologii, Univerzita Friedrich-Schiller, Jena
et al, duben 2002

68 Viz i „A study and analysis of management training techniques for the Heads of SMEs, particularly using the
ICTs“, Evropská komise, prosinec 2000.

69 „Support services for micro, small and sole proprietors business“, koneèná zpráva, Evropská komise, èerven
2002.

70 „Creating top-class business sopport services“, pracovní dokument útvarù Komise, SEC (2001) 1937, Evropská
komise, 28. 11. 2001.

71 „Entrepreneurship in the Nederlands new economy: new entrepreneurs“, Ministry of Economic Affairs and EIM,
leden 2001

72 „Spin off start-ups in the Nederland - At first glance“, EIM (Hospodáøský institut pro MSP), kvìten 2002.



Regionální sítì pro podporu podnikatelských iniciativ
V Nìmecku vyhlásilo Spolkové ministerstvo pro vzdìlání a výzkum program EXIST, který má
podpoøit regionální spolupráci univerzit, odborných vysokých škol, podnikù a dalších part-
nerù. Tímto zpùsobem mají být propojeni úèastníci, kteøí by jinak zpravidla nespolupracovali.
Dalšími cíli jsou vytvoøení výraznìjšího podnikatelského myšlení na vysokých školách a ve
výzkumných organizacích, podpora pøedávání poznatkù a využití potenciálu idejí a podnikání.
Oèekává se, že program pøispìje k zakládání nových inovaèních podnikù a ke vzniku nových
pracovních míst.

Je pøirozené, že podniky všech velikostí spolupracují k vzájemnému užitku. Aliance
velkých a malých podnikù jsou stále èastìjší. Tyto aliance v inovaèní ekonomice poskytují
potøebnou flexibilitu a potøebné postavení pro ovládnutí èásti trhu. Velké podniky si vybo-
jovávají pøístupy k novým trhùm, technologiím a inovacím a menší podniky mohou mít užitek
z lepšího pøístupu k finanèním prostøedkùm, poznatkùm a sítím.

C. VSTØÍC KE SPOLEÈNOSTI PODNIKÁNÍ

a) Pozitivnìjší pøístup k podnikatelským iniciativám
Na rozvoji spoleènosti podnikání se mùže podílet každý. Pøístupy k podnikatelským

iniciativám, ale i vùèi úpadkùm, musí být pozitivnìjší. Rozhodující roli pøitom mají ti,
kteøí každodennì ovlivòují podnikatele.

Rada považuje podporu podnikatelských iniciativ za potøebnou. Podnikatelské schopnos-
ti pøinášejí spoleènosti i jiné užitky než jen èistì ekonomické.73 Aby image podnikatelských
iniciativ vzrostlo, musí spoleènost úspìchy uznávat a oslavovat a úpadky tolerovat. Pozitivní
vztah vùèi podnikatelským iniciativám je zvláš• dùležitý u tìch, kteøí každodennì mohou
ovlivòovat podnikatele: školy, vysoké školy, investoøi, lokální spoleèenstva, regiony,
hospodáøské svazy, poradci pro podnikání a media. Cesta, jak podpoøit tento pozitivní pøí-
stup, spoèívá ve vytváøení modelù vzorového chování prezentací úspìšných pøíbìhù.

Prezentace podnikatelských iniciativ
Lucembursko zavedlo ceny jako uznání úspìšných podnikatelských projektù. S podporou
Evropské komise udìluje Chambre des Metiers cenu pro mladé podnikatele. Ministerstvo pøí-
slušné pro rovnost pøíležitostí udìluje cenu úspìšným podnikùm øízeným ženami. Prestižní
cenì pro inovaèní podnikatelské projekty vìnuje znaènou pozornost cílové publikum - zás-
tupci prùmyslu a mladí vìdci.

Další vzdìlávání tìch, kteøí uèí
University of Strathclyde ve Spojeném království vyhlásila program podpory pozitivního
pøístupu k podnikatelským iniciativám. Obsah programu je flexibilní a orientuje se podle kon-
ceptu „learning by doing“. K úkolùm patøí sestavení business plánu a pøíprava manažer-
ských rozhodnutí s podporou konzultanta. Pøíští uèitelé (poradci) se uèí o dovednostech pod-
nikatelù a jejich osvìdèených postupech a rovnìž o tom, jak mohou uplatnit tyto zkušenosti
pøi výuce o podnikání ve vlastní škole.
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73 „The concrete future objectives of education and training systems“, Rada Evropské unie, 5980/01 EDUC 23
z 14. 2. 2001, a „Deatailed work programme on the follow-up of the objectives of education and training systems
in Europe“, schválený Radou a Komisí, Rada Evropské unie EDUC 27, 6365 z 20. 2. 2002 a COM (2001) 501,
koneèné znìní.
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Aèkoli je prokázáno, že ztroskotavší podnikatelé se uèí ze svých chyb a jejich pøíští pod-
nik je již úspìšnìjší,74 pøece jenom si nesou skvrnu neúspìchu. Mají pocit konfrontace s ne-
dùvìrou spotøebitelù a èasto musí investorùm a obchodním partnerùm pøedkládat dodateèné
garance.75 Ètyøicetpìt procent evropských obèanù se v šetøení Eurobarometru vyjádøilo, že
takový podnik by nejspíše nedostal žádnou zakázku. Spoleènost by však mìla ztroskotavším
podnikùm poskytnout pøíležitost k novému zaèátku.

b) Realizace sociálních cílù - úloha podnikatelských iniciativ
Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace využívají firemní principy a efektiv-

nost k uskuteènìní sociálních a spoleèenských cílù. Takové organizace jsou vystaveny zvlášt-
ním požadavkùm pøi pøístupu k finanèním prostøedkùm, manažerskému výcviku a pøi pora-
denství.

K nestátním neziskovým organizacím patøí obèanská sdružení, obecnì prospìšné
spoleènosti, svépomocná zaøízení a svazy s hospodáøskou èinností, nadace, jejichž prioritním
cílem je poskytovat služby svým èlenùm nebo širšímu spoleèenství, nadaèní fondy a jiné orga-
nizace tohoto typu. Nestátní neziskové organizace, které pøedstavují témìø 8 % pracovních
míst v soukromé evropské ekonomice,76 èasto mohou poskytovat vysoce kvalitní služby
v podmínkách, které by „investorsky øízené“ firmy považovaly za málo lukrativní. Nicménì,
jejich specifické manažerské struktury, skupiny podporovatelù a kapitálové struktury vyžadu-
jí zvláštní zpùsobilost manažerù a èlenù správních grémií.

Mnohé komunální úøady se pokusily vzájemnì kombinovat pozitivní aspekty sou-
kromého a veøejného sektoru s cílem zvýšit efektivnost veøejných služeb. Význam nestátních
neziskových organizací roste, v souèasné dobì v Evropské unii pøedstavují 3,5 milionu pra-
covních míst.77

IV. PØÍŠTÍ KROKY

A. KOORDINOVANÝ PØÍSTUP K POLITICE PODNIKÁNÍ

a) Koordinace politiky podnikání mezi tìmi, kteøí tuto politiku vytváøejí
Podnikatelské iniciativy musí být koordinovány s respektováním jejich podstaty, která

pøesahuje hranice jednotlivých oborù. Politická koncepce by mìla zahrnout všechny ovlivòu-
jící faktory v relevantních oblastech politiky. Jedinì tak bude možné dosáhnout potøebné koor-
dinace. V úøadech mohou koordinaèní orgány zajiš•ovat vazby mezi nejrùznìjšími útvary,
mezi regionálními a komunálními úøady, a to s cílem stanovit priority a zajistit koherentní
pøístup k jejich realizaci. Evropská komise by mìla pøevzít úlohu na úrovni EU.

74 „Seminar on Business Failure“, Evropská komise a Ministry of Economic Affairs, Noordwijk, Holandsko,
10. a 11. kvìtna 2001.

75 „Bankrupcy and fresh start“, Evropská komise, srpen 2002.
76 7,92 % pøíjemcù mezd a náhrad v civilních povoláních (pøepoèet na ekvivalent plné pracovní doby) (1995-1997),

The Third System and Employment, CIRIEC, 2000.
77 „Researching social enterprise“, David Smallbone at al., the UK Small Business Service.



Koordinovaný pøístup
V Holandsku byl zaveden koordinovaný pøístup k podnikatelským iniciativám; k tomu patøí
interakce mezi nejrùznìjšími orgány státu, místními agenturami a vlastníky podnikù. Rozho-
dující význam je pøitom pøikládán úèasti regionù, které jsou pøímo zapojovány do realizace
politiky podnikání. Regiony se dohodly s Ministerstvem hospodáøství, že v klíèových prob-
lémech budou postupovat spoleènì. Ke spoleèným problémùm patøí stimulování pod-
nikavosti v oblasti celoživotního vzdìlávání a pøi zavádìní služeb integrované podpory.

b) Uèit se od nejlepších
V mnoha aspektech podnikatelských aktivit dosahují nìkteré èlenské státy lepších vý-

sledkù než ostatní; lepší státy mohou být inspirací pro ostatní. Evropská komise podporuje
èlenské státy v tom, aby se na základì metody otevøené koordinace vzájemnì uèily; k tomu
Komise vytvoøila platformu pro èlenské státy, na které si mohou vymìòovat zkušenosti
z osvìdèených postupù a s využitím benchmarkingu se samy hodnotit.

Zøejmì by bylo úèelné, aby v této oblasti byly provedeny další srovnávací práce. Tyto
práce by mohly pøesnìji vymezit význam podpory podnikatelských iniciativ. Je nutné vzít
v úvahu, že rozdílné národní nebo regionální rámcové podmínky mohou ovlivnit efektivnost
opatøení politiky podnikání; státy nebo regiony by proto mìly pøi stanovení priorit a realizaci
politiky respektovat svoje specifika. Spoleèné zásady by mìly být pøizpùsobeny národním
nebo regionálním podmínkám. Pøedpokladem pro úspìch tìchto prací je existence srovnatel-
ných a klíèových indikátorù. Komise proto aktivnì usiluje o koordinaci pøípravy potøebných
statistických dat.

1ÓKteré hlavní cíle by mìla agenda o podnikání v Evropské unii obsahovat a jaké by mìly
být vztahy této politiky k ostatním politikám? Jak mùžeme v rozšiøující se Evropì vytvoøit
model podnikatelských iniciativ?

B. TØI PRIORITY PØI REALIZACI SPOLEÈNOSTI PODNIKÁNÍ

a) Odstranit pøekážky pøi zakládání a rozvoji podnikù
Byly stanoveny evropské standardní hodnoty èasové nároènosti a nákladù na založení

podniku. Vlády èlenských zemí Evropské unie by tìchto hodnot mìly dosáhnout. Pøitom by
mìly zajistit, aby i veøejnost byla informována o snahách vlády pøi odstraòování pøekážek pøi
zakládání podnikù.

Probíhající práce na zlepšení vnitøního trhu a odbourávání byrokracie musí odstranit
i další pøekážky obchodních èinností; mìla by být vyžadována zásada „think small first“ (nej-
døíve myslet v malých dimenzích). Kromì toho musí být zvýšeno úsilí o zlepšení pøístupu
k finanèním prostøedkùm a kvalifikovaným pracovním silám. Podnikatelé musí být podpoøeni
v získávání kompetencí potøebných k pøizpùsobení podniku mìnícím se podmínkám. Sdílení
zkušeností a spolupráce v klastrech a sítích mohou podnikatelùm pomoci pøi hledání inspirace
a rad, v pøístupu k technologiím a poznatkùm a k nalezení a získání vhodných partnerù.
Podpora sítí by mohla zvláš• prospìt nìkterým sektorùm nebo skupinám podnikatelù, napøík-
lad podnikatelùm pøíslušníkùm etnických menšin.

2ÓJak mùžeme zvýšit dostupnost finanèních prostøedkù (opatøení daòové politiky, partner-
ství veøejného a soukromého sektoru, silnìjší základna vlastního kapitálu, záruky a jistoty)
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a jaké alternativy k bankovním pùjèkám by mìly být podpoøeny (prostøedky poskytované
business-angels, leasing, factoring malé úvìry od neinstitucionálních vìøitelù)? Jak pod-
poøit podnikatele pøi získávání externích finanèních prostøedkù?

3ÓKteré faktory nejvíce brzdí pokrok ve vzájemném poznávání a poznávání principù EU nebo
jejich nepøevádìní na národní úrovnì, do národních pøedpisù o daních nebo do situace na
trzích práce? Jaká opatøení by byla nejvhodnìjší pro podporu rozvoje a internacionalizaci
(obchodní komise, analýzy trhu, zøizování klastrù a sítí, informaèní a poradenské služby)?

4ÓJaká vzdìlávací podpùrná opatøení by mìla být zavedena pro zakladatele podnikù, aby jimi
založené podniky mìly vysokou úroveò a dlouhou životnost (základní školení - povinné nebo
dobrovolné, zakladatelská centra, mentoring). Jaká opatøení zavést pro rozvoj podnikù (sítì,
kurzy, mentoring, dálkové vzdìlávání - napø. e-learning)? Mìly by existovat služby orientované
na potøeby specifických skupin (ženy, etnické menšiny, nezamìstnané nebo sociálnì znevýhod-
nìné osoby) nebo specifických podnikù (èinnosti založené na poznatcích výzkumu)? Mìla by
být zlepšena kvalita poskytovaných služeb (použitím IKT, standardy povolání)?

5ÓJsou pøekážky a impulzy pro zøízení a rozvoj podnikù v Evropské unii srovnatelné s pod-
mínkami pro podnikatele v kandidátských zemích? Budou pøi pøipravovaném rozšíøení EU
potøebná specifická opatøení v kandidátských zemích?

b) Uvést do rovnováhy rizika a pøínosy podnikání
Odvaha by mìla být spíše odmìòována než trestána. Pøedpisy pro sociální zabezpeèení

a daòové právo musí být pøehodnoceny z hledisek jejich dopadù na ochotu podnikatelù pod-
stupovat riziko založení nebo rozšíøení podniku. Pøevzetí stávající firmy by mìlo být pod-
poøeno a potenciál „Intrepreneurship“ by mìl být lépe využíván. Ke zmírnìní negativních
dopadù konkurzu by mìla být zvážena opatøení jako rychlejší splácení dluhu, zachování urèité
èásti majetku nebo rehabilitace konkurzních dlužníkù.

6ÓCo mohou uèinit èlenské státy, aby lépe vzájemnì vyvážily rizika a pøínosy, a tím podnítily pod-
nikatelské iniciativy (zmírnìní negativních dopadù konkurzu, lepší sociální zabezpeèení pro pod-
nikatele, snížení daòového zatížení, buï in puncto administrativní zátìže nebo daòových sazeb)?

7ÓJak mohou být nastávající podnikatelé pøivedeni k tomu, aby pøevzali nìjaký podnik
místo zakládání podniku zcela nového (databanky kupujících a prodávajících nebo data-
banky na trhu nepokrytých potøeb, zvláštní pøíprava pro rodinné podniky, pøevzetí podniku
managementem nebo personálem)?

8ÓJak zvýšit atraktivnost spin-offs (pøevzetí podniku managementem, featuring, odborné pora-
denství, daòová nebo jiná ustanovení pro zamìstnance a jejich zamìstnavatele ve startovní fázi)?

c) Spoleènost, která oceòuje podnikavost
Mnozí lidé sice prohlašují, že by rádi podnikali, øadì z nich však chybí potøebná sebe-

dùvìra a potøebné kompetence pro realizaci jejich cílù. Mladí lidé by mìli pøicházet do styku
se svìtem podnikatelù. Mladí lidé by mìli být „vystaveni“ podnikatelským aktivitám a v nich
vzdìláváni. V kampaních by mìly být propagovány modelové role a pøíklady úspìchù. Cílem
je dávat za vzor úspìšné podnikatele a jejich pøínosy pro spoleènost. Kampanì tohoto druhu
by se mìly zamìøit zejména na ty, kteøí se nìjak mohou podílet na podpoøe pøíštích pod-
nikatelù, napøíklad školy, vysoké školy, investoøi, místní spoleèenstva, regiony, hospodáøské
svazy, poradci podnikatelù a media.



9ÓJak mùže vzdìlání podpoøit rozvoj sebevìdomí potøebného pro podnikatelský zpùsob
myšlení a potøebných schopností (trénink v podnikání jako souèást uèebního plánu ve
školách, podnikatelé pøicházející na vyuèování, praktika pro studenty ve formì spolupráce
se zkušenými podnikateli, více podnikatelského vzdìlávání na vysokých školách, více pro-
gramù MBA, propojení podnikatelského vzdìlávání a výzkumných programù)?

10ÓCo by mohly udìlat podnikatelské svazy, media a úøady na podporu podnikavosti (for-
mulování modelù jednání a jejich propagace, mediální kampanì, dny otevøených dveøí
v podnicích, udìlování cen nejlepším podnikatelùm) a na jaké úrovni (evropské, národní,
regionální nebo místní)?
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