
2.3 Malé a stfiední podniky po vstupu do EU

Politika ČR směrem k MSP je z velké části v souladu s politikou EU, a to již
od ledna 1999, kdy bylo do české legislativy včleněno z definice EU kritéri-
um „nezávislosti“ MSP. Dále přijala vláda legislativu zjednodušující regis-
trační postupy a snižující počet registračních úkonů pro živnostníky, což má
svůj důvod a význam, ale v každodenní praxi podnikatelé vidí, že se tak ne-
děje s patřičnou razancí a nasazením.

Zásadní průlom v obchodních vztazích mezi ČR a dalšími zeměmi EU
učinila Asociační dohoda. U většiny průmyslových výrobků byl zcela libera-
lizován český vývoz do EU již od počátku, což nelze tvrdit o dalších krité-
riích, jako je například volný pohyb osob za účelem zaměstnání.

Pokrok každé země, tedy i ČR, se posuzuje podle dvou subkritérií, tzv.
Kodaňských hospodářských kritérií, podle kterých se měří, jak jsou v té kte-
ré zemi zakořeněny tyto atributy:
■ existence fungující tržní ekonomiky a volné soutěže a
■ schopnost odolávat konkurenčnímu tlaku uvnitř jednotného trhu EU.

2.4 Faktory, kter˘mi se mûfií v˘konnost ekonomiky

Existence fungující tržní ekonomiky se hodnotí podle toho, jestli:
■ existuje rovnováha mezi poptávkou a nabídkou prostřednictvím svobod-

ného působení tržní síly a kdy ceny a obchod jsou liberalizovány,
■ existují vážné překážky vstupu na trh (například při zakládání nových fi-

rem) a ustoupení z trhu (bankroty, likvidace, konkurzy),
■ existuje právní řád včetně zákonů o vlastnických právech,
■ bylo dosaženo makroekonomické stability včetně odpovídající stability

cen, veřejných financí a vnějších účtů,
■ bylo dosaženo konsensu, pokud jde o základy ekonomické politiky,
■ finanční sektor je rozvinutý natolik, aby umožňoval přeměnu vkladů

v produktivní investice.

Evropská komise zjišťuje, že ekonomika ČR je považována sice za fun-
gující, ale že tempo i po přistoupení do EU se nijak podstatně nezvýšilo
a v jednotlivých sektorech bylo dosaženo různého pokroku. Je třeba napří-
klad zintenzivnit úsilí v oblasti celkové reformy veřejné správy, ochraně in-
vestic a také posílit úsilí pro boj proti organizovanému zločinu a korupci. 
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Dále nejsou řešeny dostatečně priority v oblasti restrukturalizace průmyslu,
justice a životního prostředí. Co nejvíce však dopadá na MSP, je nedotažení
ekonomické reformy, kodifikace potřebných zákonů a norem, problémy
s certifikací, podmínky pro místní, regionální rozvoj a podmínky vnitřního
trhu paušálně (harmonizace legislativy týkající se duševního vlastnictví
a státní pomoci).

V denní praxi se můžeme přesvědčit o nerovném „boji“ mezi obchodní-
ky z kamenných obchodů platících nájmy a daně se stánkaři, kteří prodávají
například pašované zboží, které svým plagiátorstvím ohrožuje nejen samu
podstatu rovného obchodování, ale mnohdy i zdraví zákazníků.

Schopnost odolávat konkurenčním tlakům a tržním silám byla předmě-
tem šetření komisí EU a hodnotí se podle:
■ existence plně fungující tržní ekonomiky s dostatečným stupněm makro-

ekonomické stability dovolující ekonomickým subjektům rozhodovat ve
stabilním, čitelném a předvídatelném klimatu,

■ dostatku lidského a fyzického kapitálu s přiměřenými náklady včetně in-
frastruktury (zásobování energiemi, telekomunikace, doprava atd.), škol-
ství a výzkumu,

■ míry, v níž vládní politika a legislativa ovlivňuje konkurenceschopnost
prostřednictvím obchodní politiky, státních subvencí, podpory MSP atd.,

■ stupně a tempa obchodní integrace s EU, kterých země dosáhla ještě před
začleněním do EU,

■ zvyšování podílu malých a středních firem, protože tyto firmy vykazují
tendenci více profitovat z lepšícího se přístupu na trh.

Zde byla a doposud je ČR Evropskou komisí hodnocena jako země, která
částečně ztratila část výhod plynoucích ze stavu ekonomiky, ale též jako ze-
mě, která má možnost ve střednědobé perspektivě vše dohnat, pokud důsled-
ně uskuteční zbývající ekonomické reformy a zprůhlední právní prostředí.

2.5 MoÏnosti ohroÏení mal˘ch a stfiedních podnikÛ 
po vstupu na jednotn˘ trh Evropské unie

Zásadní odpověď na otázku, zda vstoupit do EU, či ne, byla i od podnikate-
lů v naší republice jednoznačná – ano.

Přes všechny již výše popsané výhody vstupu je nutno konstatovat, že
rozhodující úlohou nebyla pouze finanční pomoc EU, i když je více než 

âESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ ZAâLENùNÍ DO EVROPSKÉ UNIE ...

39



velkorysá, ale rozumná, korektní a „čitelná“ domácí hospodářská politika
orientovaná na růst a strukturální změny.

Samotné ohrožení MSP může existovat pouze v podnikatelích samých,
pokud nebudou pružně a s předstihem reagovat na všechny změny spojené se
vstupem na trh, který determinuje jejich existenci uvnitř jednotného trhu EU.

Jednotný evropský trh není pouze fenomén se společnou měnou a ob-
chodem, ale jde o komplexní hospodářskou politiku, která je koordinována
a regulována společným právem EU. Vstup na tento trh přinesl mnoho vý-
zev pro každý podnikatelský subjekt v naší republice. Připravenost jednotli-
vých podnikatelů a jejich firem ukáže, zda se výzvy přemění v pozitivní ne-
bo negativní složku podnikatelské činnosti. Možnost změření připravenosti
na vstup jednotlivých podniků na kolbiště EU může každý podnikatel reali-
zovat pomocí metody Euro-check, která je uvedena v následující kapitole 3.

Dopady vstupu na jednotn˘ trh

■ Konkurenční náraz
V této době jsme plně součástí souvislého tržního prostoru, a proto se větši-
na průmyslových výrobků a ostatního zboží dováží z EU do ČR bezcelně.
Přesto existují více či méně určité viditelné bariéry, mezi něž patří nejrůznější
časově náročné procedury administrativní povahy, jako je například získává-
ní certifikátů, protokolů a také povolení k pracovním aktivitám.

Nejvýznamnější neviditelnou bariérou je nedokonalost našeho právního systé-
mu, navazující pomalost soudů a také poměrně malá jazyková vybavenost byro-
kracie. Dále je do budoucna nutné očekávat i vyčerpání cenové konkurenční
schopnosti domácích výrobků a lidské pracovní síly. Cenová hladina se již začíná
výrazně sbližovat s evropským cenovým průměrem, a tak české firmy s nižší pro-
duktivitou práce než například v sousedním Německu buď zaniknou, anebo na zá-
kladě růstu ceny vstupů a práce musí provést radikální změnu svého fungování.

■ Investice do splnění nových právních požadavků EU
Do konce roku 2003 byla prakticky veškerá legislativa Evropské unie přene-
sena do českého práva. Právní požadavky s sebou přinesly navazující inves-
tice, z nichž se jedná především o investice do lepší ochrany životního pro-
středí, průmyslového a duševního vlastnictví, bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. K jejich realizaci muselo dojít již před vstupem naší republiky do
EU, neboť dnem vstupu začalo právo EU fungovat jako systém. Nad orgány
ČR vykonává monitoring Evropská komise a Evropský soudní dvůr, který
dohlíží na přísné vymáhání této složky.
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■ Příprava na příležitosti, které vstup přináší
Využit možností, které vstup přinesl, mohou v plném rozsahu jen ti, kteří
o nich ví a umí je použít – ať už se jedná o využití svobody pohybu v rámci
EU, různých přeshraničních projektů, nadnárodních spojení, nebo čerpání
peněz ze strukturálních evropských fondů. Nepřipravené české firmy tak
v prvních letech našeho členství jenom trpěly výše popsanými problémy, tla-
ky a právními nároky. V tomto směru mají jejich konkurenti ze zakladatel-
ských členských zemí nezanedbatelný náskok.

V naší ekonomice nalézáme rostoucí skupinu transformovaných podniků,
zpravidla zahraničním kapitálem vlastněných firem a jejich subdodavatelů,
a vedle nich přežívající skupinu v různé míře transformovaných firem. Tyto
skupiny se liší jak produktivitou práce, tak i vztahem k EU.

Obecně lze konstatovat, že skupina zahraničním kapitálem vlastněných fi-
rem snáze v EU podniká, zatímco druhá skupina je složena z typicky českých
firem – ať to jsou již bývalé státní podniky, anebo především řada malých
a středních firem, které se s podnikáním s nejrůznějším výsledkem potýkají.

V ČR můžeme z hlediska rozdílných reakcí na výzvy spojené se vstupem
do EU rozlišit dvě skupiny podnikatelů:

Živnostníci a mikrofirmy mají mnoho specifických problémů, mají však
i jednu výhodu především s ohledem na vstup na trhy EU. Jsou to osoby sa-
mostatně výdělečně činné a malozaměstnavatelé, pro které je rozhodující je-
jich místní trh a změna vnějších podmínek se jich tolik nedotýká. Jsou ma-
ximálně pružní a dokážou přežít nejedno těžké období. I při stoupajícím tlaku
velkých obchodních řetězců si maloobchodníci dokážou udržet a dál získá-
vat klientelu, kterou získávají osobitou nabídkou, způsobem prodeje i lepším
osobním „servisem“ a péčí o zákazníky.

České malé a střední firmy mají výhodu, že nejsou vlastněné zahranič-
ním kapitálem, mají zhruba 10 až 250 pracovníků a v měřítku HDP ČR před-
stavují nejméně jednu třetinu až polovinu podle odvětví a oboru podnikatel-
ské aktivity. Jejich působiště je širší než jen lokální, a proto jsou na změnách
vnějších podmínek závislé. Dnes tyto firmy nemají na „růžích ustláno“ a tr-
pí špatným vynucováním práva, neochotou bank poskytovat nové úvěry a ne-
dostatečným objemem státní pomoci malému a střednímu podnikání (situa-
ce se z hlediska bankovnictví zlepšuje a stát má programy na podporu
podnikání například přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a. s.,
k tomuto účelu založenou).
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Na co musí být tedy podnikatel při vstupu na jednotný trh EU připraven?
■ Na možnost neomezené konkurence.
■ Na neexistenci právních, celních, daňových bariér.
■ Na existenci dvojího platebního styku do doby sjednocení měny (měna

v eurech a také v Kč).
■ Na přebudování informační soustavy, účetnictví, softwaru a přeškolení

personálu.
■ Na vykazování všech účetních operací v podvojném účetnictví nad 

35 000 eur za rok (toto se musí plnit ze zákona).

Lze tedy konstatovat, že jedinými bariérami pro obě strany zůstávají už
pouze jazykové a vzdálenostní.

Dále se případně sníží možnost získání podpory a jiných výhod (daňo-
vých úlev, záruk a zakázek) od veřejných orgánů všech stupňů.

Čeští podnikatelé si musí uvědomit, že ruku v ruce s ekonomikou se mu-
sí v jejich firmách investovat do ekologie a že se jich to dotýká ve stejné mí-
ře jako místních a státních orgánů. Každý podnikatel v oblasti výroby, sta-
vebnictví a dopravy by si měl včas uvědomit, že je povinen sledovat
a omezovat emise určitých látek do životního prostředí, omezovat produkci
odpadů a investovat do ekologického nakládání s nimi. Zavést vlastní systém
nebo se zapojit do integrovaného systému sběru a zpracování obalového od-
padu, zavést systém řízení ekologických rizik a prevence havárií.

Dále podnikatel musí posuzovat ekologické dopady projektů staveb, za-
řízení, výrobních jednotek, vést záznamy a předávat požadované informace
státní správě. K tomu je „tlačen“ jednak stále přísnějším vymáháním práva,
jednak sílícím domácím a mezinárodním ekologickým lobby.

Dalším možným problémem je dopad vstupu do EU podle jednotlivých
krajů ČR. Zde záleží na tom, zda v daném kraji převáží pozitivní či naopak
negativní vlivy, jestli podnikatelské subjekty budou schopné udržet svoji
konkurenceschopnost (zvláště v příhraničních oblastech) a budou společně
proti narůstání meziregionálních rozdílů vyvíjet určité aktivity. Důležitá úlo-
ha zde připadá Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu průmyslu a ob-
chodu a také například Hospodářské komoře, aby se zvláště u MSP vytvoři-
ly rovné podmínky a soustředily se zejména na zlepšení informovanosti MSP
o jejich šancích a rizicích s ohledem na existující konkurenci. Při získávání
informací o odbytových možnostech jsou důležité i aktivity agentur jako na-
příklad Czech Trade a Czech Invest, které jsou od začátku roku 2009 z dů-
vodu organizačních opatření a úspor spojeny.
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