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Anotace 
Bakalářská práce „Drobné podnikání“ pojednává o aspektech spojených 

s podnikatelskou činností drobných podnikatelů. Nejprve je pozornost upřena na 

vymezení podnikatele, drobného podnikání a jeho vývoj na území České republiky. 

Podnikání bylo v období komunistického režimu systematiky potlačováno. Obnovení 

tržního hospodářství po roce 1989 znamenalo otevření prostoru pro podnikatelskou 

iniciativu. Autorka se ve své práci zabývá motivací vstupu jedinců do podnikání 

charakteristického oproti zaměstnaneckému poměru svou rizikovostí, odpovědností a 

časovou náročností. Pozornost je také věnovaná problémům, se kterými se mohou 

drobní podnikatelé setkat v počátcích své ekonomické samostatnosti. Dále se autorka 

zajímá o faktory mající vliv na úspěch v podnikání, o možné změny v životě a 

v pracovní činnosti jedinců spojenými s dráhou podnikání a důvody spokojenosti, 

případně nespokojenosti s volbou samostatně výdělečné činnosti. Pro účel práce byly 

realizovány polostrukturované rozhovory s drobnými podnikateli umožňující hlubší 

pohled do dané problematiky. 
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Annotation 
       Bachelor thesis „Small entrepreneurship“ deals with aspects drawing from 

entrepreneurial activities of small entrepreneurs. In its first part, the thesis focuses on 

definition of an entrepreneur, small entrepreneurship and its development in the Czech 

Republic. Entrepreneurship was systematically suppressed in the communism era. 

Revitalization of market economy after Velvet revolution was an act of arising new 

opportunities for entrepreneurial initiative. Author of the thesis concerns with 

motivation of the individuals when entering free market –running a higher risk, 

responsibility and time demands qualify the wild market forces. Readers’ attention is 

also turned to troubles, that can the entrepreneurs suffer in their commencement of 

his/her economic independency. The author describes also factors influencing the 

business success and possible changes in their lives. There is also elaborated the causes 

of satisfaction or dissatisfaction when choosing being a sole trader. For the purpose of 

elaborating this thesis, interviews with small entrepreneurs were arranged, so it can 

deliver a deeper insight in the issue.  

 

 
 
 
 
 
 
Klíčová slova 
Drobné podnikání, zaměstnání, motivace, hodnotové orientace, pracovní činnost. 

 

Keywords 
Small entrepreneurship, employment, motivation, value preferences, labour activity. 

 

 



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a studia.  

 

 V Praze dne 22. 5. 2009 Zuzana Prokešová 

 



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
Na tomto místě bych ráda poděkovala Doc. PhDr. Pavlu Kuchařovi, CSc. za jeho 

vstřícnost a cenné připomínky pří psaní této práce.  



- 7 - 

 
 
 
Obsah 
 
 

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE .................................................................................................. 8 

ÚVOD................................................................................................................................................. 11 

METODA PRÁCE ............................................................................................................................. 13 

1. TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ ........................................................................................ 15 

1.1 DEFINICE PODNIKATELE .......................................................................................................... 15 
1.2 DROBNÝ PODNIKATEL ............................................................................................................. 16 

2. VÝVOJ DROBNÉHO PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY .............................. 18 

2.1 OBDOBÍ MEZI VÁLKAMI ........................................................................................................... 18 
2.2 OBDOBÍ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE ................................................................................................ 18 
2.3 ZNOVUOBNOVENÍ DROBNÉHO PODNIKÁNÍ PO ROCE 1989 .......................................................... 21 

3. PODNIKÁNÍ JAKO VOLBA ZAMĚSTNÁNÍ ........................................................................ 26 

3.1 ZAMĚSTNÁNÍ .......................................................................................................................... 26 
3.2 ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR VERSUS PODNIKÁNÍ.......................................................................... 27 
3.3 MOTIVACE VSTUPU DO PODNIKÁNÍ .......................................................................................... 32 
3.4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ .............................................................................................................. 35 
3.5 DŮVODY ÚSPĚCHU V PODNIKÁNÍ ............................................................................................. 36 
3.6 DROBNÉ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ KAPITÁL ................................................................................ 39 
3.7 PRACOVNÍ NASAZENÍ .............................................................................................................. 41 
3.8 PODNIKÁNÍ JAKO PROSTŘEDEK K SOCIÁLNÍ MOBILITĚ ............................................................... 43 
3.9 SPOKOJENOST S PODNIKÁNÍM .................................................................................................. 45 

ZÁVĚR .............................................................................................................................................. 48 

POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................................................ 50 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................ 53 

PŘÍLOHY .......................................................................................................................................... 54 

 



- 8 - 

 

Zuzana Prokešová 
2. ročník ISS FSV UK 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Drobné podnikání na Českobudějovicku 
 

Jméno konzultanta: Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.  
ISS FSV UK 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze dne 20. 5. 2008 

 
                             

 

                                                                                                            

___________________________ 

  

                                                                             Podpis konzultanta 



- 9 - 

 

Námět a zpracování práce 
 

Ve své bakalářské práci bych se chtěla věnovat drobnému podnikání v okrese 

České Budějovice. Pokusila bych se poodhalit funkce, které drobné podnikání plní 

v rámci územního regionu, ale i z hlediska životních strategií jedinců. 

Nejdříve bych popsala vývoj drobného podnikání na území České republiky. 

Vymezila bych, co je to drobné podnikání, jaké jsou jeho charakteristiky a proč je 

důležité mu věnovat pozornost. Protože bych se zabývala drobnými podnikateli, chtěla 

bych také přiblížit důležitost zaměstnání pro člověka. Svou pozornost bych dále 

zaměřila na drobné podnikatele v okrese České Budějovice. Nejdříve by byl stručně 

nastíněn socioekonomický profil Jihočeského kraje, poté specifika okresu České 

Budějovice a obraz trhu práce a drobného podnikání na Českobudějovicku.  

Součástí bakalářské práce by byla realizace 8 polostrukturovaných rozhovorů 

s drobnými podnikateli z okresu České Budějovice. Zejména by mě zajímala motivace 

vstupu do podnikání a spokojenost s jejich rozhodnutím, komplikace, se kterými se 

setkávají v začátcích a průběh podnikatelské činnosti. Data a informace o drobném 

podnikání bych zjišťovala na Českém statistickéhom úřadu, Jihočeské hospodářské 

komoře, Krajském úřadě v Českých Budějovicích apod. 
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Úvod 
 

Tématem mé bakalářské práce se stalo drobné podnikání. Důvodem této volby je 

skutečnost, že sama pocházím z drobno-podnikatelské rodiny. Vyrůstala jsem 

v prostředí, kde flexibilní pracovní doba a svoboda v rozhodování byla viděna jako 

samozřejmost stejně tak jako nutnost věnovat volný čas ve prospěch pracovního a 

ochota nést v zaměstnání veškerou odpovědnost za vlastní činy. Ve své práci bych se 

proto chtěla pokusit vysledovat některé základní trendy a aspekty spojené s drobným 

podnikáním.   

V první části směřuji svoji pozornost na definování pojmu podnikatel a 

vymezení drobného podnikání. V další části se věnuji problematice vývoje drobného 

podnikání na území České republiky. Osud drobných podnikatelů byl ovlivněn 

nastolením komunistického režimu, který zásadně eliminoval tuto vrstvu. Široké 

společenské změny po pádu diktatury otevřely nový prostor pro podnikání systematicky 

potlačovaného čtyři desítky let. Tento neblahý úděl sice podnikatelé sdíleli i s ostatními 

socialistickými zeměmi, přesto bylo podnikání v naší republice ještě důkladněji 

redukováno, než se tomu stalo u nich. Někteří lidé sice mohli navázat na meziválečnou 

rodinnou tradici, mnozí však začínali naprosto od píky a bez předchozích zkušeností. 

Bylo nutné vytvořit úplně nové prostředí pro drobné podnikatele. Co s sebou přinášela 

obnova drobného podnikání a jakou úlohu hráli drobní podnikatelé v transformující se 

společnosti, popisuji v závěru kapitoly. 

Ve třetí části se zabývám důvodem vstupu jedinců do podnikání. Kladu si 

otázku, proč lidé zvolí raději nezávislé zaměstnání před závislým a jaké jsou vůbec 

obecné motivy zahájení podnikatelské činnosti. Další pozornost je upřena na problémy, 

se kterými se drobní podnikatelé setkávají v počátcích a v průběhu své ekonomické 

samostatnosti. Podnikání bývá označováno jako velmi rizikové, každým rokem ukončí 

nedobrovolně svoji činnost mnoho malých i středních podnikatelů. V této souvislosti se 

také zajímám o faktory, jež vidí respondenti jako klíčové pro svou úspěšnou pracovní 

kariéru a zdali jsou spokojeni s rozhodnutím začít podnikat. 
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K tematickému pokrytí zkoumaných oblastí jsem provedla 8 

polostrukturovaných rozhovorů s drobnými podnikateli. Původním cílem při 

zpracovávání bakalářské práce bylo věnovat se drobnému podnikání v okrese České 

Budějovice, které je zároveň místem mého bydliště. Bohužel se mi nepodařilo na 

Jihočeské hospodářské komoře, Krajském úřadě, Českém statistickém úřadu v Českých 

Budějovicích a dalších institucích získat statistické podklady dostatečně relevantní, 

abych tento záměr mohla uskutečnit. Upustila jsem proto od specifikace podnikání na 

Českobudějovicko, ovšem výběr respondentů jsem v rámci tohoto okresu zachovala. 

Rozhovory poslouží pro ilustraci problematiky, nejedná se o snahu ji reprezentativně 

pokrýt.  
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Metoda práce  
 

Bakalářská práce se opírá jednak o kvantitativní data a to zejména z výsledků 

statistických šetření, sociologických průzkumů a publikací zahrnující vývoj podnikání 

na území České republiky.  Dále byla využita data kvalitativní. Získání informací o 

podnikání na individuální úrovni mi umožnila realizace 8 polostrukturovaných 

rozhovorů s drobnými podnikateli, které jsem stanovila dle doporučení Evropské 

komise jako podnikatele s méně než 10 zaměstnanci.1 

Respondenti byli vybíráni jen z okresu České Budějovice (a to i z jeho různých 

částí). Jsem si vědoma tohoto zjednodušení svého původního záměru zkoumat drobné 

podnikání na Českobudějovicku. Výběr vzorku byl proveden metodu nabalování, 

přičemž jsem si v počátku nahodile vytipovala několik drobných podnikatelů ze svého 

okolí. Respondenty, kteří souhlasili s poskytnutím rozhovoru, jsem po jeho skončení 

požádala o kontakt na další podnikatele.  

Vzorek respondentů splňuje několik základních kritérií: 

• Podnikání jako hlavní zdroj příjmu respondenta. 

• Minimálně tříleté provozování podnikatelské činnosti (z důvodu dostatečných 

zkušeností s podnikáním). 

• Zohlednění genderového hlediska, rozhovorů zúčastnila  polovina žen a 

polovina mužů.  

• Vždy pouze jeden muž a jedna žena spadá právě do jedné z těchto věkových škál 

1) 20-29 let, 2) 30-39 let, 3) 40-49 let, 5) 50-59 let. 

• Rozmanitost podnikání dle základních sekcí Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (Respondenti zastupují 3 ze 4 nejčastějších sekcí 

podnikání2: obchod, stavebnictví, služby, respondenty podnikající v průmyslu se 

mi bohužel nepodařilo získat). 

• Velikostně rozdílné obce, kde je podnikání provozováno (krajské město, město, 

vesnice). 

 

                                                
1 Viz doporučení Evropské komise 2003/361/EC z 6. 5. 2003 
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Polostrukturované rozhovory s předem stanoveným tematickým rámcem3 trvaly 

přibližně 30 až 40 minut, byly nahrávány na diktafon a následně přepsány. Vzhledem 

k omezené velikosti bakalářské práce však nejsou součástí její přílohy. S ohledem na 

cíle práce jsem při dotazování provedla redukci zkoumaných oblastí.  

Analýzou rozhovorů jsem neusilovala o vyvození reprezentativních tvrzení nebo 

závěrů. Mým záměrem bylo objevit možná hypotetické vysvětlení stanovené 

problematiky. Z důvodu zachování anonymity jsou jména respondentů použitá v této 

práci pozměněna. 

 

Cílem práce je hledání možných odpovědí na tyto otázky: 

 

• Proč se lidé rozhodnou dát na dráhu soukromého podnikání? 

• Jaké změny s sebou přináší jejich rozhodnutí začít podnikat? 

• Jaké komplikace mohou provázet drobné podnikatele v zahájení jejich 

činnosti? 

• Jak mohou drobní podnikatelé ovlivnit úspěšnost svého podnikání? 

• Jaké jsou důvody spokojenosti (respektive nespokojenosti) jedinců 

v podnikání? 

                                                                                                                                          
2 Viz např. [Veber, Srpová 2008: 19 
3 Tematické okruhy jsou uvedeny v příloze. 
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1. Terminologické vymezení 

1.1 Definice podnikatele 

 

Samotná definice podnikatele není úplně jednoznačná. První, kdo upozornil 

na významnou roli podnikatele v ekonomické teorii, byl Richard Cantillon v roce 1775. 

„Nájemce je podnikatel, který slibuje zaplatit vlastníkovi půdy za pozemek fixní sumu 

peněz bez jistoty, že získá zisk z tohoto podnikání.“ [Philipsen  1998: 3]. Cantillon 

zdůrazňuje ve své definici nejistotu na rozdíl od Jeana Baptisty Saye [Philipsen  1998: 

5]. 

Francouzský ekonom J. B. Say podal kolem roku 1800 toto vymezení: „Podnikatel 

přesunuje hospodářské prostředky z oblasti nižší naopak do oblasti vyšší produktivity 

a vyšší výkonnosti.“ [Drucker 1993: 33]. Drucker dodává, že Say ovšem nehovoří o 

tom, kdo je tímto „podnikatelem“. Podstatou myšlenky je, že podnikatel narušuje 

existující organizační struktury [Drucker 1993: 38]. Jeden z nejvýznamnějších 

ekonomických teoretiků podnikatele Josepha A. Schumpetera přináší do teorie 

podnikání koncept inovace. Schumpeter vidí podnikatele jako nositele změn. Podnikání 

definuje jako „vytváření nových kombinací“ [Philipsen 1998: 5]. Stírá tak rozdíl mezi 

majitelem podniku a manažerem, kteří díky této definici spadají do jedné kategorie. Ke 

stejnému jevu dochází u Petera F. Druckera: „Podnikatel neustále vyhledává změny, 

reaguje na ně a využívá jich jako svých příležitostí“. Podnikatelé sice nemusí změny 

vyvolávat, ale považují je za normální jev [Drucker 1993: 39]. Ve své knize Inovace a 

podnikavost vyvozuje závěr, že podnikatelský duch není rys osobnosti. Nelze definovat 

charakteristikou osobnosti ani temperamentem. „Podnikatelská činnost je spíše 

výsledkem chování než nějakého charakterového rysu“ [Drucker 1993: 37]. Neboť 

každý, kdo se dokáže naučit rozhodování, může se naučit být podnikatelem [tamtéž]. To 

také vysvětluje, proč je těžké popsat nebo pomocí dotazníkového šetření stanovit 

typického podnikatele [Barrow 1996: 23]. 

Podobně definice podle Velkého sociologického slovníku zdůrazňuje 

rozhodování a odpovědnost, podnikatel člověk „odpovědný za určování toho, co a kolik 

se bude produkovat, jakým způsobem se bude produkovat a jak se uplatní produkce u 
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potenciálních zákazníků“ [Linhart 1996: 779]. Jeho podnikatelská činnost se odvíjí od 

požadavků trhu.  Nese podnikatelské riziko možného neúspěchu. Někdy se též označuje 

jako čtvrtý výrobní faktor vedle půdy, práce a kapitálu [tamtéž]. Podle jiné definice 

můžeme pojem „podnikatel“ vymezit jako osobu schopnou najít správné příležitosti, 

umět je využívat k dosažení vytyčených cílů a ochotnou podstoupit riziko ztráty 

vlastních aktiv [Veber, Srpová 2008: 16]. Havlová ve své stati „Je podnikání povolání?“ 

podnikatele definuje jako „manažera svého soukromého vlastnictví a řídícího jeho 

zhodnocení prostřednictvím trhu“ [Havlová 1994: 181]. 

Zcela jasný postoj k podnikateli pochopitelně zaujímá stát v rámci zákona, podle 

nějž je podnikatelem: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na 

základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu4. Podnikáním 

se pak podle tohoto právního vymezení rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.  

Pro účel mé bakalářské práce opustím od pohledu Schumpetera či Druckera a 

budu podnikatele brát v úvahu dle tohoto zákona. Hlavním důvodem je skutečnost, že 

takovéhoto třídění využívají zdroje, které mi zároveň posloužily pro sepsání práce.  

 

 

1.2 Drobný podnikatel  

 
Ve své práci se zaměřuji na specifickou skupinu vlastnící drobný podnik. „ 

Podnik je samostatnou právní, ekonomickou, organizační a finanční jednotkou.“ 

[Konečná 1992: 4]. Jeho velikost je ovlivněna mnoha faktory, od přírodních a 

demografických přes organizační a vědeckotechnické. V obecné rovině lze drobný 

podnik popsat několika základními charakteristikami. Je vlastněn a řízen nezávisle a 

v oblasti svého působení nedosahuje dominantního postavení. Majitelem je převážně 

jeden nebo několik podnikatelů, kteří zaměstnávají omezený počet pracovníků, 

disponují relativně malým kapitálem a dosahují též menšího ročního obratu [Císař 1996: 

11].  

                                                
4 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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Podle definice stanovené Evropskou komisí je podnikem „každý subjekt 

vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu“ [Nová definice 

malých a středních podniků 2006: 12]. Zejména se jedná o osoby samostatně výdělečně 

činné, rodinné firmy či „obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají 

hospodářskou činnost“ [tamtéž]. Rozhodujícím faktorem je hospodářská činnost, ne 

právní forma. Drobný podnik je pak dle Komise kvantitativně omezen: v rámci 

kategorie malých a středních podniků5 jsou vymezeny jako podniky, jež zaměstnávají 

méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 

miliony eur. Zaměstnanci jsou stanoveni jako osoby s plným pracovním úvazkem, do 

této kategorie spadají: „zaměstnanci, osoby pracující pro podnik v podřízeném 

postavení, které jsou považovány za zaměstnance v souladu s vnitrostátním právem, 

vlastníci-vedoucí pracovníci, společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří 

využívají finančních výhod plynoucích z podniku.“[Nová definice malých a středních 

podniků 2006: 15]. 

Český statistický úřad spravuje Registr ekonomických subjektů, zde jsou 

evidované subjekty podle různých právních forem. Drobné podniky vymezuje stejně 

jako Evropská komise kvantitativně a to počtem do 10 zaměstnaných osob. Stejné 

vymezení jsem zvolila též pro výběr svých respondentů. 

 

                                                
5 Definiční charakteristikou malých a středních podniků - registrovaných i aktivních - 

je počet zaměstnaných menší než 250 osob. Tyto podniky lze podrobněji členit na 

skupinu drobných (do 9 zaměstnaných), malých (od 10 do 49 zaměstnaných) a středních 

(od 50 do 249 zaměstnaných) 
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2. Vývoj drobného podnikání na území 
České republiky 
 

2.1  Období mezi válkami 

 
Československo mělo v období mezi dvěma světovými válkami kvalitní a 

rozsáhlé pole živnostenských podnikatelů, řadilo se tak po bok vyspělých zemí Evropy. 

Tato skutečnost byla způsobena realizací středostavovské politiky, usilující o udržení 

malých a středních podniků, jejíž zásady formuloval ve svém díle Národní hospodářství 

(vznik v letech 1924–1928) významný český národohospodář a politik Karel Engliš 

[Císař 1996: 25]. Dostatečné množství drobného a středního podnikání je důležité pro 

fungování tržní ekonomiky, brání vzniku oligopolů a monopolů, které ji narušují [Císař 

1996: 9]. Drobní a střední soukromí podnikatelé byli představitelé klasické části 

středních vrstev a znamenali nepochybný přínos z hlediska ekonomického i sociálního 

[Růžička 1997: 204].  Například ve třicátých letech bylo na území republiky přes 700 

tisíc živnostenských závodů, z nichž necelých 90 % bylo o velikosti do 5 zaměstnanců. 

Občané mohli získat živnosti, jež byly rozlišovány na řemeslné a obchodní, 

koncesované, svobodné. Zároveň bylo možné provozovat více živností najednou 

[Konečná 1992: 28]. 

 

2.2 Období po 2. světové válce 

 
V průběhu válečného období a okupace, kdy se preferoval zejména průmysl 

válečný, byl negativně ovlivněn stav drobného podnikání. Po roce 1945 dochází k  

úspěšné konsolidaci a jeho rozvoji. Z roku 1946 pochází neúplné statistické šetření, 

podle kterého v českých zemích připadá na 73 druhů řemesel 177 tisíc provozoven 

s 566 tisíci pracujícími osobami.  
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Většinou šlo o osoby samostatně podnikající, případně s rodinnými příslušníky 

nebo zaměstnávající nanejvýše 1 až 5 pracovníků. Období let 1945 – 1948 bylo ve 

znamení úspěšného rozvoje živnostenského podnikání [Císař 1996: 26]. 

Nástup totalitního režimu s sebou přinesl boj proti příslušníkům střední třídy, 

neboť u nich se „snoubí dva hlavní zdroje příjmů, které jinak společnost spíše rozdělují, 

než stmelují, totiž práce a kapitál“ [Večerník, Matějů 1998: 205]. Typičtí představitelé 

střední třídy - drobní podnikatelé, u nichž „dochází k ‚usmíření’ práce a kapitálu“, proto 

nemají v marxistické ideologii založené na třídním boji své místo [tamtéž]. Velká část 

živnostenského- řemeslného sektoru byla potlačena v procesu tzv. „ dobrovolného 

přechodu drobných podnikatelů a řemeslníků do vyšších forem socialistického 

podnikání“ [Konečná 1992: 29]. Původním záměrem bylo dodržet zásadu dobrovolnosti 

a přesvědčit podnikatele o pozitivních stránkách tohoto řešení z hlediska zájmu 

společnosti, zákazníků i samotných podnikajících osob. Tento cíl se však nesplnil, 

dobrovolnost byla nahrazena administrativním přístupem a výsledkem tohoto kroku 

byla likvidace soukromého podnikání [Konečná 1992: 29]. Vznikla otázka, čím nahradit 

drobné živnostenské podnikání. Jeho roli měly převzít zejména komunální podniky. Po 

celou dobu své existence byly tyto podniky ve státním vlastnictví a řízeny centrálně 

stanoveným direktivním plánem [Císař 1996: 26]. Jejich formy se začínaly budovat 

v roce 1948 a týkaly se zejména oblasti výroby, u osobních služeb docházelo 

k socializaci později v období 1950 – 1954. V dalších letech se pod tlakem socializace 

znárodňovaly další a další soukromé podniky, živnostenské právo ztrácelo na významu, 

vše bylo řízeno předpisy hospodářského práva. Podceňovala se úloha malých 

podnikatelů a ekonomika se stále více monopolizovala, až došlo k odstranění prostoru 

pro hospodářskou soutěž drobných subjektů ve výrobě, obchodu a službách. Vytvářelo 

se mnoho bariér konkurence podporující růst monopolizace. Neexistovala žádná 

možnost vstupu do některých odvětví. V centru pozornosti byl zejména těžký průmysl a 

energetické strojírenství, naopak nedostatečný byl sektor služeb [Konečná 1992: 29-30]. 

Výsledkem probíhajících opatření byl růst byrokratizace řízení, činnost podniků se 

neodvíjela od reálných potřeb společnosti, vytratil se charakter drobného podnikání. 

K určitému pozitivnímu posunu pro drobné podnikání došlo usnesením č. 

55/1982. Jednalo se o snahu oživení služeb, malosériové a zakázkové výroby a 

výrobních družstev. Opatření se pokoušela pomocí administrativních kroků zvýšit 

rozvoj těchto podniků. Záměr zvýšit zakládání malých podniků a družstev se úplně 

nezdařil. Důvodem byl zejména fakt, že se na tyto podniky vztahoval stejný 
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administrativně-direktivní model řízení uzpůsoben pro velké podniky a podniky 

monopolního charakteru. Národní výbory rozhodovaly o tom, kdo dostane oprávnění, o 

oblastech, ve kterých se bude moci pracovat, pro koho, v neposlední řadě i o tom, jaké 

občany mohou zaměstnat. Počet obyvatel poskytujících služby díky tomuto oprávnění 

rostl od roku 1982 o 5 až 8 % ročně. V roce 1988 byl počet vydaných oprávnění 51 109, 

o rok později 86 750 [Konečná 1992: 31]. Národní výbory se snažily vymanit ze silného 

vlivu předpisů, respektovaly připomínky občanů k jejich lepšímu uspokojování potřeb. 

To však vedlo k nesouhlasu centra a vydání přísnějších pokynů [Císař 1996: 28].  

Podnikání získalo postupem času spíše pejorativní nádech a zůstávalo nadále 

zvláštností. Tak se v podvědomí společnosti odrážela skutečnost, že podnikatelská 

činnost se v té době často nacházela mezi zákonem a nezákonností. Podnikání bylo 

viděno jako aktivita bez etických norem produkující korupci a ilegální příjmy. Omezený 

trh dával nepřeberná množství možností. Lepším příkladem stínové ekonomiky byli 

řemeslničtí „melouchaři“, v horších případech si však „podnikáním“ přivydělávali 

prostitutky nebo obchodníci s nedostatkovým zbožím [Havlová 1994: 180].  

Večerník upozorňuje na skutečnost, že i když tehdejší Československo sdílelo 

podobný úděl s jinými komunistickými zeměmi, dopadlo mnohem hůře. V Maďarsku či 

Polsku si mohli obyvatelé dopřávat uvolněné podoby komunistického režimu, zde se 

drobné služby rozvíjely již od 70. let. Naproti tomu u nás byly tyto služby v důsledku 

zpřísnění diktatury po Pražském jaru až do revoluce jen v nepatrné míře [Večerník 

1999: 37].„Co bylo prezentováno jako vzestup společenské rovnosti, bylo fakticky 

brutální redukcí ve struktuře (nejen) ekonomické kultury, likvidací jejich podstatných 

částí“ [Růžička 1997: 195]. V období mezi 2. světovou válkou a pádem minulého 

režimu tak společnost zcela přišla o velké podniky, stejně tak jako o představitele 

drobného a malého podnikání. Společnost se doslova přeměnila na „zaměstnaneckou 

pospolitost“ [tamtéž]. Obyvatelé přišli o možnost volby mezi podnikatelskou činností a 

závislým zaměstnaneckým stavem jako životní strategií.  
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2.3 Znovuobnovení drobného podnikání po roce 1989 

 
První etapa obnovy drobného podnikání byla charakteristická nepřipraveností 

státní správy na vznik a expanzi soukromého podnikání. Dále nedostatečně 

propracovanými podmínkami privatizace, nezkušeností bank a jejich nízkou 

kapitálovou vybaveností.  V transformačním procesu intervenují do formování 

podnikatelského prostředí tři hlavní aktéři s odlišným ekonomickým chováním: 

1) Společenství zaměstnanců, tj. ve své téměř původní stejnorodé podobě.  

2) Střední a velký management transformujících se bývalých státních podniků. 

3) V neposlední řadě drobní a střední podnikatelé [Růžička 1997: 194]. 

Během let 1990 až 1992 se podařilo rychle vytvořit soukromý sektor, a to ze 

zejména vzhledem k transformaci velkých státních podniků v akciové společnosti a 

rozšíření drobného podnikání. V první čtvrtině roku 1993 bylo zaznamenáno 9 % 

drobných podnikatelů, ke konci roku 1997 to bylo 12 % pracovníků. Což je číslo 

srovnatelné s rozvinutými tržními ekonomikami [Večerník, Matějů 1998: 26]. Jak uvádí 

Večerník, podle průzkumů zastupovalo v polovině roku 1992 podnikání jediný zdroj 

příjmu pro 11 %, hlavní zdroj pro 29 % a doplňkový zdroj příjmu pro 60 % držitelů 

živnostenského listu; uvedená čísla se k počátku roku 1998 změnila na 15 %, 37 % a 48 

% [Večerník 1999: 37]. 

Probíhající ekonomická reforma se opírala o dva hlavní prvky: privatizaci a 

rozvoj soukromého podnikání. Na oba tyto nosné pilíře mělo být vynaložené stejné 

úsilí. Fakticky tomu tak nebylo, mnohem vetší pozornosti se dostalo privatizaci, a to ať 

už z vládní strany, ze strany podnikových manažerů, spekulantů na finančním trhu či 

řadových občanů.   Oproti tomu vznik a rozvoj drobného a středního podnikání byl 

ponechán v rukou jeho iniciátorů. Stát zasahoval jen prostřednictvím regulací, zdanění a 

kontrol. Nepokusil se o administrativní ani úvěrové a daňové ulehčení pro počáteční 

starty podnikání. Podnikatelé si museli poradit sami. Z důvodu těchto ne příliš 

příznivých podmínek nepokračovala původně nastartovaná expanze drobného a 

středního podnikání. Velký počet pracovníku se proto zastavil na úrovni 

kombinovaného ekonomického statusu, to znamená, že využívali výhod z pracovního 
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poměru se stálým příjmem a sociálními jistotami a z doplňkového podnikání. [Večerník, 

Matějů 1998: 82, 90]. Strategie ekonomické reformy více zaměřené na vlastnickou 

transformaci již vzniklých podniků než na pomoc začínajícím podnikatelům tedy ani 

nevytvořila příznivé podmínky pro nově se formulující střední třídy [Večerník 1999: 

48]. Zde vidí Večerník nebezpečí polarizace. Zatímco chudé vrstvy budou chráněny 

úrovní životního minima a bohatí zlepšovat své postavení neomezeně, střední vrstvy 

budou přicházet do problémů a stále více se přibližovat hranici chudoby [tamtéž]. 

Důležitost obnovy drobného podnikání souvisí s řadou pozitivních funkcí, které 

ve společnosti a ekonomice plní: 

• Citlivost ke změnám: Díky jejich velikosti se dokážou lépe přizpůsobovat 

měnícím se podmínkám, umí rychleji reagovat na změnu poptávky [Barrow 

1993: 38]. Pozměnit předmět činnosti je pro velké podniky náročné. Disponují 

rozsáhlými a nákladnými budovami, stavbami, stroji a dalšími aktivy, z tohoto 

důvodu je obtížné přebudovat jejich výrobní základny [Císař 1996: 14-17]. 

„Drobní podnikatelé mohou reagovat na každodenní menší a proměnlivé potřeby 

obyvatel. Zajišťují řadu činností a potřeb s ohledem na individualizovanou 

poptávku, specifické požadavky, osobní vkus apod.“ [Konečná 1992: 6]. Mohou 

se uplatnit jako doplňující článek velkovýroby. 

• Hlavní zdroj inovace: Hovoří se také o inovačním potenciálu drobných, malých 

a zejména středních podniků. Nepřetržitě testují zájem trhu o nové výrobky, 

zboží a služby. Poskytují větší prostor pro inovace, protože jsou specifické 

menším množstvím restriktivních opatření a nabízejí větší prostor pro 

individuální iniciativu [Barrow 1993: 39-40].  

 

• Vytváření pracovních příležitostí: Drobní podnikatelé vytváří pracovní místa a 

také absorbují pracovní sílu z předimenzovaných odvětví. 

• Prvek dynamizující společenskou strukturu: Podnikání působí jako faktor 

„restrukturace společnosti a mobilitní kanál, kterým lze měnit sociální pozici“ 

[Havlová 1994: 180]. 

• Zajištění stability společnosti: Drobní podnikatelé jakožto příslušníci střední 

třídy stabilizují společnost, „mají sklon spíše k racionálním než iracionálním 

politickým reakcím a postojům, odmítají politický extremismus, hledají spíše 
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politický kompromis než konflikt a podporují spíše kontinuitu vývoje než 

dramatické či ‚revoluční’ změny.“ [Matějů, Večerník 1998: 205]. 

 

Po roce 1989 docházelo k důležitým změnám na trhu práce, šlo zejména o 

pokles zaměstnanosti, vznik nezaměstnanosti a změnu ve struktuře pracovních sil 

z hlediska sektoru a odvětví. Trh práce se transformoval postupně a růst 

nezaměstnanosti byl pozvolný zejména díky pružné adaptaci pracovních sil a 

ekonomiky. Pádem totality se uvolnil lidský potenciál a lidé již nebyli poutáni 

k jednomu zaměstnavateli. V totalitním režimu se prosazoval model celoživotního 

povolání, střídání zaměstnání nebylo žádoucí. Nyní byla spuštěna mobilita, zejména 

vstup pracovníků do odvětví služeb a soukromé sféry včetně drobného podnikání. 

V první fázi nezaměstnanosti (1990-1991) se většina pracovníků uplatňovala 

v soukromém vlastnickém sektoru a ve službách [Večerník, Matějů 1998: 41]. 

První polovina 90. let byla spojena s rychle se vytvářející skupinou soukromých 

podnikatelů a živnostníků vstřebávající pracovní sílu odcházející z původně 

předimenzovaných, stagnujících či méně perspektivních odvětví. Pozitivní efekt byl jak 

ve smyslu vzniku samostatně výdělečných osob, tak pracovních míst vznikajících 

v soukromém sektoru. [Tuček 2003: 90].  

Pro pochopení transformačních procesů a jejich dopadů lze zmínit důležité 

oblasti, ze kterých podnikání vzešlo: 

• Osobní hospodářství (např. zemědělská produkce). 

• Privatizované nebo restituované státní a komunální podniky či družstva. 

• Vlastní aktivity občanů [Kadeřabková  1997: 185-186 ]. 

 

Návrat malých a středních podnikatelů hrál důležitou roli také z dalšího hlediska. „ 

V podstatě tu jde o jedinou vrstvu, která plně, dosti masově – a také ihned od začátku 

transformace – přináší svými výsledky pro veřejnost poměrně zřetelnou změnu.“ 

[Růžička 1997: 204]. Vedle změn tržních a vzniku soukromého vlastnictví jde i o 

prospěch individuálního rázu a odvahy rodin k existenční samostatnosti. Pokud se tyto 

hodnoty rozšíří ve společnosti, mají blahodárný vliv na ekonomický i politický vývoj 

[tamtéž]. 

Dříve byla největší závislost příjmu domácnosti na počtu výdělečně činných 

osob, platilo, že závislost mezi příjmem na osobu a příjmem rodiny byla malá. 
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[Večerník 1999: 42]. Příjem domácností nebyl určen jejich ekonomickou aktivitou a 

přínosem, ale zejména její velikostí [Večerník 1996: 6]. „Hlavní proto ani nemohla být 

produkce, která i z nejchudšího člověka dělala člena bohaté společnosti;  hlavní se stala 

spotřeba, která z občanů do jisté míry udělala pohodlnou, nevýkonovou (a 

nevýkonnou), volnočasovou pospolitost“ [Růžička 1997: 196]. „Podnikání dovoluje ve 

své pozitivní podobě uplatnit individualismus, vrací do společnosti tradiční, téměř 

zapomenuté hodnoty výkonu a pracovitosti, formuje životní styl nabídkou služeb a 

výrobků, zvyšuje životní aktivitu, samostatnost a seberealizaci aktivních aktérů i jejich 

zákazníků.“ [Havlová 1994: 180]. 

V roce 1989 bylo v tehdejší ČSSR registrováno 1133 průmyslových podniků, 

v roce 2000 bylo na území České republiky evidováno okolo 200 tisíc osob samostatně 

činných bez zaměstnanců a necelých 53 tisíc ekonomických subjektů s alespoň jedním 

zaměstnancem. Proces zmenšování těchto subjektů byl zapříčiněn zejména vznikem 

mnoha firem s několika málo pracovníky a velkého počtu osob samostatně výdělečných 

bez zaměstnanců [Tuček 2003: 107]. 

Rychlý růst malých a středních podniků počátkem devadesátých let byl odrazem 

transformačních procesů ekonomiky. Od konce devadesátých let je jejich vývoj 

poměrně stabilní, lze se tedy domnívat, že i podmínky pro podnikání jsou stabilní6.  

Vzhledem k průměrnému počtu zaměstnaných osob drobné podniky představují 

přibližně stejný počet jako střední a velké dohromady7. Malé a střední podniky mají 

důležitou funkci absorpce pracovní síly. Na celkovém počtu zaměstnaných se podílejí 

kolem 50 %.  V druhé polovině devadesátých let klesala celková zaměstnanost, 

zaměstnanost v sektoru malých a středních podniků se však zvyšovala. To mělo zajisté 

pozitivní vliv na zaměstnanost, která by jinak byla ještě nižší. „Příčiny lze hledat jednak 

v demografických procesech (úbytek ekonomicky aktivních a nárůst neaktivních, 

zejména důchodců), jednak v procesech sociálně ekonomických (prodloužení školní 

docházky a konstituování skupiny dlouhodobě nezaměstnaných)“ [Tuček 2003: 95].  

V souvislosti s transformací se začala měnit odvětvová a profesní struktura 

společnosti. Hlavními faktory byly liberalizace ekonomiky a s ní spojené změny ve 

vlastnické struktuře, působení zahraniční a domácí konkurence a poptávky po 

modernějších statcích. Některá odvětví neobstála na nových trzích (např. elektronika), 

                                                
6 Viz Příloha č. 1 
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jiná se udržovala díky státní podpoře (např. hutnictví), velký tlak byl vyvíjen na české 

zemědělství a potravinářství. Vznikala nová povolání mající odlišné požadavky 

(kvalifikace, vzorce chování apod.), jiná se zachovala ve své původní podobě. Obě tyto 

tendence se v 90. letech prolínaly [Tuček 2003: 90]. 

                                                                                                                                          
7 viz. Příloha č. 2 
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3. Podnikání jako volba zaměstnání 
 

3.1 Zaměstnání 

 

Práci v obecné rovině můžeme definovat jako „vykonávání úkolů vyžadujících 

mentální a fyzické úsilí, jehož cílem je výroba zboží a služeb k uspokojení lidských 

potřeb“ [Giddens 2005: 309]. Zaměstnání je pak dle Giddense taková práce, která je 

odměňovaná pravidelnou mzdou či platem. Brožová zdůrazňuje důležitost placené 

práce, a to nejen jako činnosti, která přináší mzdu, díky níž dochází k realizaci spotřeby, 

ale především se jedná o přínos celé řady dalších potřeb jedince, které blíže specifikuje: 

„Práce uspokojuje potřebu sebevyjádření a sebepotvrzení člověka, potřebu vlastního 

osobnostního rozvoje, naplnění pocitu spokojenosti a realizace sebe sama. Prací člověk 

naplňuje svoje představy o sobě, od materiálního komfortu, přes rozvoj osobnosti až 

k pochopení sociální a přírodní reality“ [Brožová 2003: 38]. Role zaměstnání může být 

vyjádřena jako „centrální instituce, skrze kterou se definujeme“ [Mareš 1994: 56], 

primárně utváří naše cíle, status, ovlivňuje sociální kontakty i strukturu života a 

jednotlivých dnů [tamtéž].  

Giddens shrnuje faktory placené práce, které hrají pro člověka významnou roli: 

1. Peníze. Za práci lidé dostávají mzdu, která je v mnohých případech nezbytná pro 

zajištění obživy. Bez tohoto příjmu mohou jedinci získat obavy, zdali budou 

schopni řešit problémy běžného života.  

2. Míra aktivity. Zaměstnání je místem, kde lidé získávají a prohlubují své 

schopnosti a dovednosti. Tento pozitivní aspekt je přítomen i u práce rutinní.   

3. Změna. Lidé, kteří mají zaměstnání, mají možnost střídat domácí a pracovní 

prostředí.   

4. Strukturovaný čas. Zaměstnání dává lidem řád. Pracovní den běží podle určitého 

rytmu vyvolaného požadavky práce.  

5. Sociální kontakty. Pracovní prostředí dává příležitosti získat nové přátele a 

známé, se kterými mohou trávit svůj čas. 
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6. Osobní identita. Dalším významným přínosem zaměstnání pro člověka je pocit 

stabilní sociální identity.  U mužů je často jejich sebeúcta založena na tom, jaký 

ekonomický přínos jsou schopni zajistit pro svou rodinu [Giddens 2005: 308]. 

Není překvapující konstatování, že zaměstnání je činnost, která v mnoha 

ohledech velice výrazně ovlivňuje život jedince, primárně je zdrojem obživy, zároveň 

ale může dotvářet životní strategie.  

 

 

3.2 Zaměstnanecký poměr versus podnikání 

 

Lidé ve své ekonomicky aktivní dráze mají možnost volby, zdali se připojí 

k majoritní skupině zaměstnanců, nebo se rozhodnou osamostatnit nezávislou 

ekonomickou činností. Specifika, která přináší podnikatelská činnost, lze ilustrovat na 

výše zmíněných faktorech placené práce podle Giddense.  

1. Podnikatel se musí vzdát pravidelného příjmu. Jeho výnosy se odvíjí od 

úspěchu na trhu výrobků a služeb, přinejmenším mu tedy nabízí příležitost 

vydělat více peněz [Barrow 1993: 43]. Podnikání je riskantnější než závislé 

zaměstnání. Pokud drobný podnikatel zkrachuje, neztratí pouze možný 

výdělek z práce. Jestliže je zadlužen, může se dostat do finančních potíží, 

neboť ručí svým majetkem [Barrow 1993: 44]. 

2. Míru aktivity si samostatně činní rozvrhují na základě svého uvážení či 

potřeby.  

3. U drobných podnikatelů může docházet ke splynutí pracovního a domácího 

prostředí (v případě, že je podnikání provozováno z domova).  

4. Pracovní doba v podnikání je nepravidelná. Často dochází ke stírání 

pracovního a volného času. 

5. Navazování sociálních kontaktů v pracovním prostředí je determinováno již 

tím, že mnoho drobných podnikatelů vykonává svoji činnost bez 

zaměstnanců a pokud zaměstnance mají, bývají často v pozici jediného 

majitele, současně řídícího pracovníka i manažera. Může tak dojít k jisté 

sociální izolaci, neboť se vzdávají širšího pracovního kolektivu.  
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6. Podnikatel k osobnímu uspokojení „investuje svoje prostředky, čas, úsilí a 

jméno, přebírá odpovědnost, nese riziko“ [Veber, Srpová 2008: 16]. 

 

Závislé zaměstnání i podnikání jsou formami ekonomické aktivity, každá z nich 

má svá důležitá specifika. Podnikání oproti zaměstnaneckému poměru zpravidla přináší 

větší zodpovědnost spojenou s řadou povinností. Pokud drobný podnikatel zaměstnává 

další osoby, nese za ně odpovědnost.   

Ne vždy však bylo samozřejmostí mít možnost zvolit si dráhu podnikatelské 

činnosti. Znovuobnovení podnikání v rámci transformace umožnilo spuštění 

mobilizačního a selektivního procesu oddělujícího lidi podnikavé od lidí spíše 

pasivních, nepodnikavých a preferujících sociální jistoty [Večerník, Matějů 1998: 86]. 

Podle šetření ISSP-19978 z roku 1997 by 40 % ekonomicky aktivních dalo hypoteticky 

přednost podnikání. Ze zbývajících 60 % preferujících závislé postavení v zaměstnání 

by téměř 75 % pracovalo raději ve státním sektoru nežli soukromém, což 

pravděpodobně svědčí právě o touze po sociálních jistotách [Večerník, Matějů 1998: 

86].  

Podle výzkumu Eurobarometr 1609 z roku 2007 by 54 % občanů České 

republiky volilo možnost být zaměstnancem a 30 % samostatnou činnost. Pro srovnání 

v roce 2004 byly výsledky velice podobné, a to 55% a 33 %. V sousedním Německu by 

bylo pro samostatnou činnost 41 %, v Rakousku o něco méně, 36 %. Průměr Evropské 

unie je 50 % pro volbu zaměstnání a 45% pro samostatnou činnost. Orientace je také 

sociodemograficky podmíněná. Na základě zjištěných údajů by podnikání preferovali 

v Evropské unii zejména muži do 25 let, obyvatelé, kteří ještě studují, podnikají nebo 

alespoň jeden z jejich rodičů podniká. Preference závislého zaměstnání je spíše 

charakteristická pro ženy, obyvatele v rozmezí věku 40 až 54, ty, kteří ukončili školní 

docházku mezi 16 až 20 věkem, manuálními pracovníky a ty, jejichž oba rodiče jsou 

zaměstnaní. Neprokázal se významný rozdíl v preferenci podle velikosti místa bydliště.  

                                                
8Výzkum pracovních orientací z roku 1997 ISSP-1997 byl realizován v rámci mezinárodního 
výzkumného projekt International Social Survey Programme  Sociologickým ústavem AV ČR. 
9 Šetření Eurobarometr 160 z roku 2007 zaměřené na téma podnikání vzniklo na zakázku Evropské unie. 
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Pro respondenty, kteří by volili závislé zaměstnání, je stěžejní pravidelný příjem, 

jak ukazuje šetření Eurobarometr 160, dalšími faktory, proč by obyvatelé České 

republiky nechtěli být podnikateli, je chybějící pevná pracovní doba a sociální jistoty.  

 

Graf 1 

 
Zdroj: Eurobarometr 160 z roku 2007 

 

Důvodů k preferenci podnikání může být celá řada. Jako nejsilnější aspekt 

samostatného zaměstnání se ukázala touha po osobní nezávislosti. Předčila dokonce 

možnost zlepšení příjmové situace umístěnou na třetím místě. Druhou nejdůležitější 

skutečností svědčící o upřednostnění podnikání je možnost zvolit si pracovní místo a 

dobu.  

Otázkou zde může být, od jaké míry jsou si respondenti vědomi, co opravdu 

obnáší zaměstnanecký poměr a co podnikání. Neboť orientace na jednotlivý druh ještě 

neznamená zkušenosti s ním.  
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Graf 2 

 
Zdroj: Eurobarometr 160 z roku 2007 

 

Drobní podnikatelé, se kterými jsem vedla rozhovory, mají zkušenost 

s podnikáním stejně jako se závislým zaměstnáním. Na podnikání nejvíce oceňují 

možnosti být svým vlastním pánem a dělat věci podle svého uvážení, což jako 

zaměstnanci neměli. 

Petr: „Vidím zde svobodu a zatím jsem schopna nést odpovědnost. Věci dělám 

tak, jak si to představuji já a jak si myslím, že je to nejlepší.“  

Svoboda v rozhodování souvisí u drobných podnikatelů se zaměstnanci i 

s možností volby zaměstnanců a vytváření vlastních vizí.  

Martina: „Určitě se mi líbí ta svoboda, možnost vlastních změn, možnost vybrat 

si do kolektivu ty správné lidi. V drobném podnikání vidím velkou výhodu právě v tom, 

že si můžete sami vytvořit strukturu a atmosféru ve firmě. Každý podnikatel je jiný, 

vytváří jiné prostředí a přivádí jiný typ klientů.“ 



- 31 - 

 

Váží si skutečnosti, že si mohou zvolit vlastní pracovní dobu a rozvrhnout práci. 

Petr: „Za velkou výhodu považuji to, že jsem svým pánem, vlastně pánem 

svého času. I když pracuji třeba 12 hodin a někdy i více. Ale když si chci něco zařídit, 

tak nemusím přemýšlet, zda si udělám volno dopoledne či odpoledne, samozřejmě 

s tím, že svoji práci si stejně udělám jindy. Nemusím se nikomu zpovídat, kam jdu, na 

jak dlouho apod.“ 

Žádný z respondentů by v současné době samostatné zaměstnání nevyměnil za 

závislé. Nechtěli by mít nad sebou opět nadřízeného a poslouchat jeho nařízení. Někteří 

by se báli pracovního kolektivu, jiným naopak chybí. Jako nevýhodu vidí zejména 

zodpovědnost za své činy. 

Karel: „Největší výhoda je v tom, že si vše můžete udělat, jak chcete. Ale na 

druhou stranu máte velkou odpovědnost a to je zase nevýhoda. Vše má vždy dvě strany. 

Můžete si zvolit pracovní dobu a chodit do práce, kdy chcete. Ale většina podnikatelů 

naopak pracuje pořád. Když něco zkazíte, nedostanete vynadáno od nadřízeného, ale 

zlobíte se sám na sebe. Záleží na povaze člověka, co komu více vyhovuje.“ 

 Dalším ze zmíněných pozitivních aspektů podnikání byla možnost vyššího 

peněžního příjmu. Tři nejvíce respondenty zdůrazňované faktory se neliší od výsledků 

v šetření Eurobarometr 160, jde tedy o: 

 

• Osobní nezávislost 

• Vlastní rozvržení pracovního času 

• Lepší příjmové možnosti 

 

Zmiňované výhody a důvody preference podnikání (případně zaměstnaneckého 

poměru) se mohou u jedinců různit, v zásadě však lze vypozorovat nejsilnější a 

nejfrekventovanější argumenty (tři výše uvedené) spojující možnost ovlivnit svoji 

pracovní situaci, avšak v kontrastu oproti preferencím stabilnějšího zaměstnaneckého 

poměru založeného na pravidelném příjmu, pracovní době a sociálních jistotách. 

Konkrétní orientace zřejmě souvisí s pracovními orientacemi a hodnotami jednotlivců. 
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3.3 Motivace vstupu do podnikání 

 
Podnikání v sobě nese riziko a pouze někteří lidé jsou ochotni akceptovat 

náročné požadavky s ním spojené. Důvody zahájení podnikání můžou být různorodé. 

Schumpeter vymezuje tři primární věci, které jsou hnací silou pro podnikatele. 

Je to touha po moci a nezávislosti, sen vytvořit „své vlastní království“, dále touha po 

úspěchu, poslední motiv popsal doslova jako radost z tvorby [Swedberg 2000: 16 ]. 

V souvislosti s motivací se rozlišují tzv. „pull“ a „push“ faktory. Podnikatelé 

motivováni „push“ faktory mají tyto důvody: nespokojenost se svým stávajícím 

zaměstnáním (například kvůli diskriminaci na pracovišti), mají nedostatečný příjem, 

problémy s hledáním práce. Tyto motivy bývají zpočátku sice silnější, ale dříve 

vyhasínají. Zpravidla nevedou k velikým úspěchům, ale jsou častou prvotní pohnutkou. 

Do kategorie „pull“ faktorů spadají trvalejší motivy jako touha po nezávislosti, zlepšení 

finanční situace, vyšší sociální status, snaha lépe využít nabyté znalosti apod. [Marković 

2007: 15].  

Český statistický úřad provedl šetření ZAPO 2005, v němž se dotazoval 

podnikatelů, kteří zahájili činnost v roce 2002. Nejčastěji uvedeným motivem bylo 

„přání být svým vlastním pánem“, dále pak „zkusit něco nového a vyhlídka na vydělání 

více peněz“, nejméně volenou možností bylo „pracovat jako subdodavatel pro bývalého 

zaměstnavatele“. Přání udělat z koníčka živobytí vyslovili převážně podnikatelé do 30 

let. U respondentů s vyšším dosaženým vzděláním se častěji objevoval motiv „realizace 

nápadů na nový výrobek nebo službu“. Naopak nejnižší vzdělanostní skupina 

podnikatelů uvádí nejčastěji podnikání jako řešení nezaměstnanosti.  

Základní otázkou, kterou jsem se v rozhovorech s respondenty zabývala, byl 

důvod jejich rozhodnutí dát se na podnikatelskou dráhu.  

Respondenti, kteří začali podnikat těsně po revoluci, se shodovali v prvotních 

impulsech motivujících ke vstupu do podnikání.  

Jan: „Byla taková vlna podnikání. Každý to chtěl zkusit. Šlo se do podnikání 

bezhlavě. Buď to vyjde, nebo nevyjde.“ 

Eva: „Když vypukla revoluce, všichni jsme měli v hlavě, že se dáme na 

soukromou dráhu.“ 
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Tato podle respondentů rozšířená euforie byla nepochybně hnacím motorem 

vzniku jejich podnikání. Pod ní se pak mohlo skrývat pokušení být „svým vlastním 

pánem“. Před rokem 1989 mnoho lidí trpělo syndromem svázaných rukou, což zřejmě 

vysvětluje nejrozšířenější motivaci začátku podnikání - touha se osamostatnit.  Růžička 

v této souvislosti hovoří o „zadržené iniciativě“, která spojovala první podnikatele. 

Touha po samostatnosti dokonce předčila motivy jako snaha zvýšit si příjem a využít 

kvalifikační schopnosti [Růžička 1997: 204]. V Schumpeterově pojetí by se také dalo 

mluvit o onom snu vytvořit své vlastní království. Oba respondenti měli totiž stabilní, 

poměrně dobře placené místo, byli spokojeni ve své práci, ale toužili využít nové 

příležitosti, která se jim naskytla, a vybudovat vlastní podnik.  Častým faktem také bylo, 

že se lidé v počátcích transformace dávali na podnikatelskou dráhu preventivně, protože 

předpokládali nejistotu v jejich stávajícím zaměstnání [Růžička 1997: 206].  

V případě dalšího respondenta Karla šlo o odlišný důvod začátku podnikání. 

Kvůli probíhající restrukturalizaci sice přišel o své zaměstnání, ale nechal se nejdříve 

zaměstnat ve stavební firmě (drobný podnik). Nabyté zkušeností ho dle jeho slov 

přivedly na myšlenku začít podnikat a mít možnost zvýšit svůj příjem. Získal pocit, že 

je schopen vést také obdobnou firmu s menším počtem zaměstnanců. Druhým faktorem 

byl špatný vztah s nadřízeným. Tato skutečnost přiměla k odchodu ze zaměstnání i 

respondenta Petra, který se připojil k otcově rodinné firmě. Jeho důvodem byla touha 

něco budovat po vzoru otce. Ani respondentka Lucie, pracující jako lektorka cizích 

jazyků, nebyla spokojená ve svém zaměstnání a rozhodla se sama začít podnikat a vést 

výuku podle vlastních představ. Podnikání může být taktéž řešením v životních 

komplikacích: 

Alena: „Nic jiného mi nezbylo, protože syn Martin byl postižený. Měla jsem 

prodlouženou mateřskou dovolenou na 7 let. Ale už mě to nebavilo. Ne, že bych 

nechtěla být doma se synem, ale člověk po tolika letech potřebuje dělat klasickou práci 

a ne se pouze starat o domácnost a rodinu. Proto jsem se snažila dělat účetnictví, které 

se dá dělat doma.“ 

Respondentka Martina ukončila pracovní poměr nedobrovolně, podnik, kde 

pracovala, skončil.„ Ale ty kontakty, které jsem měla, zůstaly, zkušenosti také. Takže 

jsem to ho využila.“ Stejně tak respondent Martin využil příležitosti, seznámil se 

s dodavatelem nabízejícím produkty za příznivé ceny a rozhodl se založit internetový 

obchod.  
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Podle šetření sociální stratifikace a mobility v roce 1999 ukázalo, že nejvíce lidí 

(40 %) z těch, co vyměnili pozici zaměstnance za post podnikatele, uvedlo jako důvod 

zájem o podnikání samotné, 23 % dotázaných se dalo na dráhu podnikání z důvodu 

zrušení pracovního místa a pouhých 11 % z důvodů finančních. Tato změna byla pro 

něco málo přes 80 % podnikatelů zlepšením osobní situace [Tuček 2003: 327-328].  

V případě mnou oslovených respondentů vyplynuly následující motivační faktory 

vstupu do podnikání: 

• Nespokojenost s původním zaměstnáním  

• Touha zkusit něco nového 

• Přání být svým vlastním pánem 

• Skloubení práce a soukromého života 

• Využití nabytých zkušeností, příležitosti 

• Vyhnout se nezaměstnanosti 

• Šance zvýšit svůj příjem 

Důvody existují různorodé, to je nepopíratelný fakt, který vyplývá i z tak malého 

vzorku dotázaných respondentů. Pří zaměření na motivaci je nutné brát v úvahu, že jde 

často o kombinaci několika vzájemně se prolínajících faktorů. U respondentů se při 

rozhovorech potvrdilo tvrzení, že „push“ faktory jsou prvotními silnými hnacími 

motory. Ani u jednoho respondenta se stejně jako v šetření ZAPO 2005 neukázalo, že 

by byl prvotním motivem zisk. Zlepšení příjmové situace viděli podnikatelé spíše jako 

možné pozitivum, nikoliv však jako rozhodující motiv. 

 Motivace může být také výrazně ovlivněna situací, ve které se jedinec nachází. 

Zdali tedy ztratil zaměstnání a hledá řešení jako respondentka Martina, je zaměstnaný a 

zároveň spokojený ve své práci, ale v podnikání vidí například příležitost (respondenti 

Eva, Jan), je zaměstnaný, ale nespokojen a podnikání představuje šanci na změnu 

(respondenti Karel, Lucie, Martin, Petr). Ne vždy jde o úplně dobrovolnou volbu, 

podnikání může být jediná možnost, jak vyřešit komplikovanou životní situaci 

(respondentka Alena).  
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3.4 Začátek podnikání 

 

Rozhodnutí začít podnikat s sebou přináší celou řadu změn a činností, které se 

drobný podnikatel musí naučit. Dle výsledků z Eurobarametru 160 téměř tři čtvrtiny 

obyvatel České republiky nemají zkušenost s podnikáním ani o zahájení podnikání 

nepřemýšlejí. 

Podle šetření ZAPO 2005 předchozí podnikatelská zkušenost nehraje výraznou roli 

v překonávání problémů v začátcích podnikání. Výhodu představuje pří jednání s úřady, 

vymáháním pohledávek nebo samotném působením jako podnikatel. Žádný vliv nemá 

na získání rodinné podpory nebo získání vhodných prostorů k podnikání. Největší 

komplikace souvisí se zajištěním financí (63%). Nejvíce respondentů použilo pří 

zahájení podnikání vlastní úspory (87%), 27% využilo finanční pomoc rodiny a přátel, 

jen minimum respondentů za tímto účelem uzavřelo bankovní úvěr. Neméně náročné je 

pro podnikatele jednání se státní správou (58%) a získání zákazníků (58%). 

Oslovení respondenti zahajující podnikání na počátku 90. let byli vůbec první 

generací podnikatelů po bezmála 40 letech systematického potlačování, tudíž ani 

neznali fungování podnikatelského prostředí. Považovali za velmi komplikované a 

náročné získávání informací o provozování podnikatelské činnosti. Měli obavy, zdali 

provádějí správně požadovanou administrativu. Během velice krátké doby bylo nutné 

naučit se předpisy, zákony apod., související s jejich činnosti. Považovali za finančně 

neúnosné najímat si na tyto úkony další pracovní sílu, proto například účetnictví vedli 

oni sami či někdo z rodinných příslušníků.  

Nevlastnili dostatečný počáteční kapitál a úroky na poskytované úvěry byly příliš 

vysoké. Tyto komplikace řešili vysokým pracovním tempem a příjem z podnikání 

investovali do rozvoje firmy. Museli se naučit organizovat, aby veškerá práce byla včas 

a správně provedená. Respondenti, začínající podnikat na konci nebo počátku roku 

2000, již neviděli problém v získávání dostatečných informací potřebných k zahájení a 

provozu podnikatelské činnosti, nicméně i v jejich případě bylo nutné osvojit si velké 

množství nových dovedností, neboť všem byl společný počátek podnikání bez 

předchozích zkušeností, nejprve v zaměstnaneckém poměru.  

Petr: „Nejtěžší bylo to, že člověk je na všechno sám. Sám objevuje, jak věci 

fungují, co všechno by měl nebo musí dělat a zařídit. V podstatě samotné učení se za 

provozu je velmi těžké.“ 
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Lucie: „Protože jsem firmu zaváděla sama a bez předchozích zkušeností, bylo také 

velice náročné vést veškerou evidenci. Neustále jsem přemýšlela, jak to udělat, aby vše 

bylo jasné, přehledné či systematické.“ 

Začátek podnikání byl u většiny respondentů spojen s přijímáním řady rozhodnutí, 

někdy velice zásadních, za které nesli riziko a odpovědnost. Proto dalším ze zmíněných 

výroků bylo naučit se správnému rozhodování. Někteří respondenti měli problémy 

s jednáním s úředníky a byrokracií. 

Pro jiné bylo komplikované zajistit si způsob financování. Zde ovšem také značně 

závisí na kapitálové náročnosti dané podnikatelské činnosti respondenta. 

Lucie „Neměla jsem velký základní kapitál a půjčku jsem si také nechtěla brát. 

Takže jsem musela hlídat veškeré náklady – vybavení, výzdoba učebny apod.“ 

Žádný z respondentů nezmínil problém s navázáním kontaktu se zákazníky ani 

s nalezením vhodných zaměstnanců.  

 Zahájením podnikání se člověk stává absolutně zodpovědný za své úspěchy i 

neúspěchy. V začátcích si musí umět zajistit dostatečný kapitál, naučit se jednat se státní 

správou a plnit její požadavky, získat zákazníky, v neposlední řadě organizovat a 

rozhodovat.    

 

3.5 Důvody úspěchu v podnikání 

 
Všichni respondenti podnikají nejméně 5 let, dalo by se již mluvit o určitém 

„úspěchu“ ve smyslu udržitelnosti podnikatelské činnosti. Neúspěch podnikání může 

vyjadřovat finanční bankrot, nesplnění stanovených cílů nebo příliš nízké finanční 

výnosy. Mnoho pokusů věnovat se podnikatelské činnosti krachuje hned v počátcích, 

některé až v průběhu podnikání. V lepších případech je ukončeno dobrovolně bez 

zadlužení, v horších znamená finanční i osobnostní krizi.  

Podnikání však nikdy neprobíhá samostatně oddělené od okolního prostředí. 

Působí na něj mnoho okolních vlivů, jež se dají shrnout do tří základních skupin 

faktorů. První skupinou jsou závislé ekonomické faktory vytvářející  mikrookolí, jedná 

se o dílčí trh, jež může podnikatel ovlivnit svou činností. Například velikost a podíl 

firmy na určitém trhu. Dále nezávislé ekonomické faktory (makrookolí), které jsou 

determinovány stavem ekonomiky. Jedná se o fázi hospodářského cyklu, míru inflace, 

situaci na trhu práce atd. Třetí skupinou jsou mimoekonomické faktory dané veřejným 
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zájmem společnosti. Patří sem zákony a právní předpisy určující činnost podnikatele 

[Císař 1996: 14]. 

„Zatímco lidé samostatně činní považují za důležitější výkonové faktory (mít 

ambice, být nadaný a usilovně pracovat), lidé v závislém pracovním poměru pokládají 

za rozhodující spíše faktory askriptivní (pocházet z bohaté rodiny, mít vzdělané rodiče a 

být vzdělaný)“ [Večerník, Matějů, 1998, 88]. 

Přínosem pro drobného podnikatele můžou být například znalosti místního trhu 

a znalost nástrojů umožňujících prosadit se na něm. Nelze opomenout roli štěstí a 

náhody, často ovlivňují úspěch podnikatele více než ostatní faktory. Jedním z mých cílů 

v průběhu rozhovorů bylo zjistit, co vidí drobní podnikatelé jako nutnost pro fungování 

jejich činnosti. Oprostila jsem se tedy od makroekonomických a mimoekonomických 

faktorů ovlivňujících drobné podnikání, přičemž zájem jsem zaměřila pouze na oblasti, 

jež může podnikatel ovlivnit svým vlastním jednáním v průběhu provozování 

podnikání. Z rozhovorů vyplynuly základní aspekty, o které se podnikatelé snaží opírat 

své podnikání: 

1) Nabízení kvalitních služeb, výrobků a zboží za dobré ceny. 

2) Poctivost a tvrdá práce.  

3) Výběr kvalitních a zodpovědných zaměstnanců. 

4) Hlavním cílem by neměl být zisk, ale stabilita a budoucnost firmy. 

5) Neustále myslet dopředu a plánovat. 

6) Učení se novým věcem. 

Takřka všichni se shodovali, že úspěch jejich podnikatelské dráhy stojí na dvou 

pilířích: „poctivosti a dobře odvedené práci“. A to poctivosti a také vstřícnosti jak 

k lidem, se kterými spolupracují, k zákazníkům, tak i ke konkurenci. Byly to dva 

faktory primárně zmiňované a nejvíce zdůrazňované.   

Jan: „Řekl bych, že práci odvádíme na vysoké úrovni. Není to přehnaná 

sebechvála, ale tak to je. Nemůžeme si na malém městě dovolit dělat chyby, protože by 

si nás jinak opět nenajali.“ 

Kvalita jako určující prvek jejich úspěšnosti úzce souvisí s výkonem 

zaměstnanců. Respondenti zaměstnávající další osoby, zdůrazňovali důležitost jejich 
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vhodného výběru. Uváděli, že práci po nich ještě osobně kontrolují, zdali byla 

provedená správně, a případně za ně dokončují, pokud je potřeba. 

Karel: „Nikdo by neřekl, že ten a ten to udělal špatně, ale každý by řekl, že 

moje firma to udělala špatně.“ 

Podnikatelé bez zaměstnanců by se obávali právě toho, že zaměstnaná osoba 

nebude pracovat podle jejich představ, tak, jak oni chtějí a potřebují. 

Přestože prvním třem zmíněným faktorům přikládali respondenti subjektivně 

největší váhu, v průběhu rozhovoru vyplynulo, že body 4 až 6 jsou základními 

„stavebními kostkami“, bez kterých by podnikání v delší perspektivě bylo jen stěží 

možné. Jejich podnikatelská činnost lze charakterizovat neustálou orientací na blízkou i 

vzdálenější budoucnost, a to například v podobě plánování: vlastní práce, práce 

zaměstnanců, plánování nákupu zboží a výrobků, jak získat a udržet zákazníky apod.  

Martina: „Důležité pro úspěch v podnikání je neustále myslet dopředu, 

plánovat, kolik si toho můžu koupit, kolik nesmím, za jak dlouho mi odejde kopírka. 

Kdybych nad tím nepřemýšlela, určitě bych už dávno zkrachovala. Lidé, kteří podnikají 

jen kvůli zisku, jen rychle vydělat, tak ti brzy zkrachují, protože nepřemýšlí nad 

budoucností firmy.“ 

 Všichni respondenti zdůrazňovali skutečnost, že nedělají svoji práci s cílem 

zbohatnout. Vydělané peníze se snaží (zejména podnikatelé se zaměstnanci) investovat 

nazpátek do rozvoje firmy. 

Drobní podnikatelé jsou pod tlakem neustálých změn a musí být ať už více či 

méně otevření vůči novému. Musí umět reagovat na měnící se poptávku, aby byli 

schopni zajistit si dostatek zákazníků. 
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3.6 Drobné podnikání a sociální kapitál 

 

Existují dva rozdílné proudy pojetí sociálního kapitálu. Jeden vychází z prací J. 

S. Colemana a R. Putnama chápajících sociální kapitál jako veřejný statek a 

zdůrazňujících důležitost fungování sociálních vazeb pro společnost. Druhý proud stojí 

na práci P. Bourdieua vymezujícího sociální kapitál jako privátní statek souhrnu 

kontaktů, jež může člověk využít ke svému prospěchu (hmotnému, nebo nehmotnému) 

[Potůček 2008: 207]. Vztahuje se k jednotlivci a jeho interakci mezi lidmi. 

Sociální kapitál je široký pojem popisovaný celou řadou definic a užívaný 

v mnoha kontextech. Základní spojující myšlenkou je důležitost vztahů mezi lidmi, díky 

nimž lze dosáhnout cílů, které by jedinec osamoceně stěží nebo vůbec nemohl 

dosáhnout [tamtéž].  

Z hlediska velkosti sociálního kapitálu může hrát roli předchozí zaměstnanecká 

zkušenost, neboť její pomocí lze zajistit kontakty na zaměstnance i zákazníky potřebné 

k podnikání. Respondentka Martina byla zaměstnaná ve firmě, která ukončila svoji 

činnost. Začala podnikat ve stejném oboru a využila získaných kontaktů na 

potencionální klienty. O síť vztahů vytvořenou během zaměstnání lze opírat 

podnikatelskou činnost v počátcích.  

Karel: „Od předešlé firmy přišli někteří lidé ke mně. A pak vždycky někdo 

z okolí přišel, jestli bych ho nechtěl zaměstnat, nikdy jsem nežádal o zaměstnance na 

úřadě práce.“ 

Sociální kontakty mohou podnikatelům pomoci získat zaměstnance a zároveň 

také reference o pracovních, které je mohou ušetřit komplikací s nevhodným výběrem.   

Lucie: „Dříve jsem sháněla zaměstnance na doporučení známých. Dávám hodně 

na doporučení známých či lidí ze stejného oboru. A teď už i chodí lidi sami.“ 

Drobné podnikání je charakteristické malým pracovním kolektivem a o to 

důležitější se může podnikateli jevit správný výběr pracovníků. „Podnikatel může 

vytvořit vztah důvěry na základě poznání osobních a rodinných problémů pracovníků a 

vést je spolupráci a osobnímu nasazení.“ (Konečná, 21) 

 Martina: „Většinou se rozhoduju, jestli příjmu zaměstnance tím způsobem, že 

nejdříve dotyčný přijde na zkoušku, abychom viděli, zda si navzájem rozumíme, musí 

zapadnout do kolektivu.“ 
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„Charakteristickým znakem lokálních společností českých měst je poměrně 

jednoduchá, stabilní a přehledná síť sociálních vztahů mezi jejími členy. Tyto vztahy 

jsou většinou založeny na dlouhodobých osobních kontaktech. Nemalou úlohu hrají 

také četné příbuzenské vazby. Lidé v těchto komunitách nevstupují do sociálních vztahů 

pouze jako anonymní nositelé různých rolí, ale jako konkrétní jednotlivci s přesně 

určeným a většině známým společenským postavením.“ [Kadeřábková 1997: 187]. 

Celkově 4 respondenti nikdy nemuseli díky sociálním sítím využít k získání zákazníků 

reklamu či inzerci.  

Alena: „Nikdy jsem si nedávala inzerát. Vždycky přišel někdo ze známých. 

Nebo když zaměstnanec odešel z firmy, pro kterou jsem účtovala, založil si svoji firmu, 

tak mě požádal, abych mu účetnictví vedla.“ 

 Karel: „Dělali jsme kvalitně za dobré ceny. A lidé si takové věci řeknou mezi 

sebou, takže jsem nepotřeboval žádnou inzerci, reklamu a zákazníci si mě vyhledávali a 

vyhledávají doposud sami.“ 

Všichni oslovení drobní podnikatelé věřili, že základem je spokojenost 

zákazníků s jejich službami, což zajistí, že je doporučí dalším lidem prostřednictvím 

svých osobních sítí a zajistí jim tímto způsobem klienty.  

 Neméně podstatná se jevila pomoc (ať už finančního rázu nebo s výkonem 

podnikatelské činnosti) rodinných příslušníku, příbuzných a blízkých přátel. Zde jde 

hledat souvislosti s často se prolínající podnikatelskou činností a osobním životem 

podnikatelů a tedy i celé rodiny.  

Interpersonální vztahy mohou hrát významnou roli již při samotném 

rozhodování, zdali začít podnikat, zahájení podnikání či v jeho průběhu. 

Prostřednictvím kontaktů se drobným podnikatelům podařilo získat zákazníky i 

zaměstnance.  
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3.7 Pracovní nasazení 

 

Podnikání bývá spojováno s vysokým pracovním nasazením. Počátkem 

transformace se museli lidé přizpůsobit novým podmínkám, aby si zachovali 

požadovanou životní úroveň. Toto období je spojené s nárůstem objemu pracovní doby 

ve všech socioprofesních skupinách, který se znovu snižuje v druhé polovině 90. let.  

Avšak v jednotlivých skupinách dochází k diferenciaci podle intenzity práce spojené 

otevřením prostoru pro podnikání a budování profesní kariéry. V roce 1993 se 

podnikatelé se zaměstnanci (63 hodin) a samostatně činní (57,2 hodin) umístili na 

nejvyšších příčkách průměrné týdenní pracovní doby spolu se zemědělci (58,7 hodin) a 

vyššími odborníky (56,1 hodin). O tři roky později již zaujímali podnikatelé se 

zaměstnanci (56,4 hodin) i bez (52,3 hodin) vůbec nejvyšší místo (průměrná pracovní 

doba zemědělců byla 44,8 hodin a vyšších odborníků 45,1) [Tuček 2003: 177].  

Respondenti se shodovali, že jako podnikatelé tráví mnohem více času prací, než 

když byli zaměstnaní. Zejména začátky podnikání byli pro podnikatele velmi časově 

náročné. Volný čas šel v tomto období stranou. Až po určité době, kdy se jim podařilo 

vytvořit fungující a zaběhlý podnik nebo se naučili správně organizovat podnikatelskou 

činnost, mohli polevit. Jejich pracovní doba zpravidla přesahuje klasickou denní 

pracovní dobu 8 hodin. Nedalo by se však říct, že to vnímali jako výrazné negativum, 

spíše se přikláněli ke konstatování, že je to prostě úděl podnikání, které si zvolili, a stalo 

se to pro ně samozřejmostí.  

Alena: „Já bych nevěděla, co dělat s volným časem. Takhle už jsem zvyklá.“ 

Navíc pokud je podnikání pro jedince zároveň koníčkem, může být delší pracovní 

doba pozitivním aspektem. 

Martin: „Věnuji práci hodně času, protože mě to baví. Na druhou stranu si můžu 

udělat čas kdykoliv. Takže třeba v týdnu mám nějaký den volno, ale potom pracuji 

v sobotu.“ 

Právě výše zmíněnou možnost flexibilní pracovní doby považují všichni 

respondenti za důležitou výhodu podnikání. 

Většina respondentů uvedla, že mívají zpravidla jednou do roka týdenní dovolenou. 

Podle dat z roku 1999 něco málo přes 41 % podnikatelů nemělo v předchozím roce 

dovolenou, jedná se o nejvyšší číslo ze všech socioprofesních kategorií [Tuček 2003: 
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198]. Vysvětlovat to může nutnost být neustále „k dispozici“ zákazníkům a ostatním 

subjektům spojeným s podnikáním, což vyplývá ze skutečnosti, že v drobném podnikání 

zůstává zachována řídící úloha vlastníka. Nedochází tedy k oddělení vlastnictví od 

řízení, což je typické pro velké podniky. Drobný podnikatel plní zároveň úlohu 

manažera. Vlastník může také zůstávat výkonným pracovníkem, což je pro ilustraci 

příklad řemeslníka, který by pracoval na základě živnostenského oprávnění [Císař 1996: 

14-17]. Oslovení respondenti se podřizují požadavkům podnikání, s tím souvisí 

nepravidelná pracovní doba i aspekt stírání pracovního a volného času. 

Jan: „Pracovní doba zaměstnanců je 8 hodin, ale moje je samozřejmě delší, protože 

po práci musím ještě připravit věci na druhý den, a když přijede zákazník, nemohu si 

dovolit říct, že mám po pracovní době.“  

Z výsledků výzkumu sociální stratifikace v roce 1999 vyšli podnikatelé jako nejvíce 

zatížená skupina „pracovními aktivitami navíc, tj. práce doma, přesčas nebo vedlejší 

pracovní činnost“ [Tuček 2003: 178]. 45,3 % podnikatelů se zaměstnanci a 34,7 % 

samostatně činných uvedlo, že se denně věnuje přesčasovým aktivitám, pro srovnání 

například úředníci v pouze 8,6 %. Zmenšování volného času s sebou může přinést 

negativní vliv na rodinné či partnerské a další sociální vztahy, zdravotní i duševní 

zdraví (pozitivním výsledkem jsou vyšší finanční příjmy a „jiné statkové atributy“) 

[tamtéž]. Oslovení respondenti neviděli problém ve skloubení osobního a pracovního 

života. 

Alena: „Kdybych měla zanedbávat rodinu, tak raději s podnikáním skončím. U mě 

by měla rodina určitě přednost. Pokud by podnikání rodinu opravdu hodně ovlivňovalo, 

tak bych skončila nebo přenechala moji činnost někomu jinému“  

Respondenti jsou ochotni vzdát se osmihodinové pracovní doby a musí být 

schopni denně řídit svou firmu a v případě nutnosti přebírá práci za zaměstnance. Jejich 

pracovní vytížení by mohlo klást zvýšené nároky na rodinné příslušníky, nicméně tito 

podnikatelé toto nepociťují. 
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3.8 Podnikání jako prostředek k sociální mobilitě  

 
Podnikání může představovat způsob k „získání vyšší sociální pozice, lepšího 

životního standardu, společenské prestiže“ [Vodáková 1992: 12]. 

Sociální mobilita je změna společenské pozice ať už jednotlivce, celé rodiny 

nebo určité sociální skupiny v sociálním prostoru. Pohyb jednotlivce v průběhu života 

zkoumané osoby (zpravidla mezi dvěma obdobími života) je označován jako tzv. 

vnitrogenerační nebo kariérní mobilita [Tuček 2003: ]. Změnu pozice jedince lze též 

klasifikovat jako individuální mobilitu v kontrastu s kolektivní mobilitou sociálních 

skupin nebo tříd [Večerník, Matějů 1998: 157]. Změna pozice může probíhat 

v horizontálním směru (např. z hlediska odvětví) nevyvolávající ve většině případů 

pocit společenského vzestupu nebo sestupu na rozdíl od vertikálního pohybu (tedy 

vzhledem ke vzdělání, velikosti příjmu, prestiži povolání, sociální vrstvě).  

„Silná individuální mobilita je obecně považována za jeden z nejdůležitějších 

indikátorů otevřenosti sociálního systému, nízká mobilita naopak svědčí o existenci 

sociálních či jiných bariér“ [Večerník, Matějů 1998: 156]. Vysoký stupeň individuální 

mobility je tedy ukazatelem existence vnitřních mechanismů umožňujících postup 

v sociální hierarchii pro motivované jedince [tamtéž].  

Subjektivní mobilitu lze identifikovat jako sebezařazení z hlediska sociálního 

statusu [Večerník, Matějů 1998: 168]. Subjektivní sociálně-ekonomická mobilita je 

„pocit změny v sociálním postavení (statusu) člověka, doprovázený pocitem změny 

v jeho ekonomickém postavení“ [Večerník, Matějů 1998: 170]. 

Přechod k tržnímu hospodářství přinesl růst životních šancí v minulém režimu 

znevýhodněných skupin, mezi něž patřili drobní podnikatelé. Prostor pro vzestupnou 

individuální vnitrogenerační mobilitu prostřednictvím podnikání byl otevřen díky 

odstranění politických bariér. 

Při rozhovorech s drobnými podnikateli jsem se zajímala, zdali si myslí, že jim 

podnikání přineslo změnu v ekonomickém nebo sociálním postavení. Nesledovala jsem 

průběh jejich profesní dráhy, zajímal mě pohled na jejich situaci dnes v porovnání 

s dobou, kdy byli závisle zaměstnaní.  
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Respondent Jan, který je vyučený malíř a natěrač, nepopírá finanční přínos jeho 

podnikání. Začal podnikat brzy po revoluci v roce 1993. 

Jan: „ Když jsem byl zaměstnaný, vydělával jsem skoro 4 000 a už to tehdy 

bylo hodně peněz. Když jsem se pustil do podnikání, vydělal jsem za první měsíc 

12 000.“ 

Tento rapidní vzestup umožňovaly tehdejší podmínky nově vytvářeného trhu, 

zároveň byl doplněn vysokým pracovním nasazením. Nicméně respondent Jan i po 16 

letech podnikání míní, že by jako zaměstnanec zajisté nevydělával tolik peněz jako 

podnikatel. Velice podobný názor sdílí podnikatel Karel, který byl dříve zaměstnaný 

jako zedník, později si však založil vlastní stavební firmu. „Ukazuje se rovněž, že 

vzestupné mobilitní dráhy do samostatné výdělečné aktivity využilo mnoho vyučených 

dělníků a absolventů středního odborného vzdělání bez maturity.“ [Tuček 2003: 88]. 

Celkově 7 respondentů se shodlo na názoru, že díky podnikání vydělávají více, 

než by mohli jako zaměstnanci, a zajišťuje jim proto vyšší životní standard. U 

jednotlivých respondentů se lišila míra subjektivního zvýšení peněžního příjmu. Vyšší 

příjem u respondentů je ovšem zároveň doprovázen vyšším pracovním tempem. 1 

respondentka nevydělává díky podnikání tolik, aby ji to mohlo uživit. Vzhledem k jejím 

životním podmínkám to však neshledává problematickým 

Z hlediska žebříčku sociálního statusu se 4 respondenti domnívají, že jim 

podnikání umožnilo vzestup, ostatní považují svoji situaci za stabilní.  

 Drobné podnikání nezaručuje vzestupnou sociální mobilitu, ovšem dává jedinci 

šanci ji uskutečnit. Nelze opomenout fakt, že prostřednictvím podnikání lze dosáhnout 

takové výše příjmu, které by jedinec jako zaměstnanec nezískal. Ať už by se jednalo o 

omezení dosaženým vzděláním, zdravotním stavem či o jinou příčinu.  
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3.9 Spokojenost s podnikáním  

 
„Zdroje posouzení společenské – např. společnost stabilizující – hodnoty té které 

vrstvy společenských aktérů lze jistě dohledat i v jejich životní strategii, v níž se odráží 

jak míra spokojenosti s vlastní sociální pozicí, tak také vytčené cíle i zamýšlené nebo už 

uplatňované způsoby, jimiž je dosahováno případné (pro ně žádoucí) změny této 

pozice.“ [Růžička 2004: 212]. Podle šetření ISSP z roku 1997 by celých 85 % 

podnikatelů volilo opět samostatně výdělečnou činnost, a to i přesto, že se jim výměnou 

za vysoké pracovní tempo a podstupující riziko nepodařilo zvýšit podíl na ekonomické 

moci (dokonce ani na lokální úrovni). Zároveň bylo v této skupině nejvíce lidí (30%) 

„výrazně spokojených se svou prací“ (oproti 12 % mezi ostatními) [Večerník, Matějů 

1998: 85]. Podnikatelé u nás v 90. letech dosahovali jistého zlepšení životní úrovně, 

avšak mnohem finančně výraznější a méně komplikovanější byl úspěch manažerů. 

Jejich subjektivní bilance nebyla negativní, protože se „opírá nikoli o moc či vliv, nýbrž 

především o hodnoty samostatnosti a nezávislosti“ [tamtéž]. Růžička vyvozuje 

předpoklad, že „hodnoty samostatnosti či nezávislosti mohou mít trvale dominantní, 

profilující postavení, přičemž v nich půjde hlavně o jiné cíle než jen o garanci klidu 

(ekonomického atd.) života nebo jen o vyvázání z omezujících rovnostářských poměrů 

minulého režimu“ [Růžička 2004: 212]. 

Faktory ovlivňující spokojenost se zaměstnáním se budou zřejmě u závisle 

a nezávisle zaměstnaných lišit, neboť každá skupina od něj očekává jiné hodnoty. 

Rozhodující bude diference mezi mírou žádoucích a reálných hodnot. Podle šetření 

ISSP-1997 by pro drobné podnikatele stály nejvýše hodnoty samostatnost a zajímavost 

jejich práce. U závisle zaměstnaných dominuje touha po jistotě zaměstnání a snižuje se 

hodnota možnosti pracovat samostatně. Podnikatelé dosáhli větší míry uspokojeni 

v preferujících faktorech samostatnosti a zajímavosti práce než zaměstnanci v jistotě 

zaměstnání. [Večerník, Matějů, 1998: 86-87].  

V šetření Eurobarometr 160 mezi respondenty, kteří už jsou samostatně výdělečně 

činní, by 22 % preferovalo být raději zaměstnaný a 73 % by opět zvolilo samostatnou 

činnost. V případě zaměstnanců by 59 % bylo opět pro tutéž volbu, 37 % pro 

samostatně výdělečnou činnost. Z výsledků je zřejmé, že by svoji volbu opět opakovali 

ve větší míře osoby samostatně činné. 
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Při rozhovorech s drobnými podnikateli vyplynulo, že ani jeden není 

s podnikáním nespokojen a všichni by svou volbu znovu opakovali. V této souvislost je 

však nutné zdůraznit, že podnikání je výrazně spjato s osobním životem. Je proto 

zároveň daleko více než závislé zaměstnání odrazem spokojeností s životní strategií. 

Martin: „V zaměstnání si můžete dovolit vytvořit odstup, to v podnikání nejde.“ 

Pokud se člověk rozhodne začít s podnikáním, otevře se mu cesta k seberealizaci 

a prostor pro vlastní iniciativou. Tento fakt se jevil při rozhovorech klíčovým důvodem, 

který umožnil jejich spokojenost.  

Lucie: „V zaměstnání by mě trápilo, kdybych něco dělala a věděla přitom, že to 

jde udělat jinak, a nemohla to změnit. Takhle jsem to měla, když jsem byla 

zaměstnaná.“ 

Martina: „Baví mě jakákoliv práce. To je velká výhoda. Baví mě práce s lidmi i 

komunikace se zákazníky. Také pokud vidíte, že jste si vybudovala jméno či někomu 

pomohla, klienti jsou u vás spokojeni, tak je to velice příjemné.“ 

Velké pozitivum je možnost „vidět výsledky své práce“ a ze své činnosti 

získávat nejen finanční sumu, ale i zpětné reakce.   

Karel: „Vždy, co jsem dělal, mě bavilo. Člověk si musí najít to pozitivní na 

dané práci. Je to fyzicky náročná práce, ale zase je za mnou něco vidět, co postavíme, 

opravíme. A když jsou lidé spokojeni, je to příjemné - slyšet od nich pochvalu.“ 

Všichni respondenti popřeli tvrzení, že by podnikali za účelem zisku. 

Jan: „Člověk, který to myslí vážně, než začne podnikat, má dobrý nápad, chce 

vycházet s lidmi, partnery. Do firmy vloží peníze, spoustu času a energie, všechny ty 

papíry, daně. A nedělá to kvůli penězům. Těm co jde jen o peníze, tak většinou firmu 

vytunelují a pak ji nechají zkrachovat. Vezmou si raději sami, než aby to investovali do 

firmy.“ 

Podnikatelé jsou spokojeni ve svém zaměstnání i přesto, že podnikání obecně 

přináší daleko více nejistot než zaměstnání a vidí svoji budoucnost víceméně 

optimisticky.  

Lucie: „Tlak a starosti jsou v tomto ohledu pořád. Ale po 10 letech jsem už 

optimista a ta doba mi přinesla určitou jistotu. Pokud by se nemělo povést toto, tak se 

povede něco jiného. S tím rizikem se naučíte žít. Pořád o něm víte a přemýšlíte. Ale na 

druhou stranu si myslím, že pokud by se něco stalo, tak se dokážu uživit i jinak v jiném 

oboru.“ 
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Zajisté záleží i na dalších faktorech jako je např. obor podnikání: 

Karel: „No vesměs pozitivní, stavět se bude, stavělo se pořád, opravovat se 

bude taky pořád. I když může být práce méně, věřím, že bude“ 

Jan: „Vždy jsem měl práci na půl roku dopředu. Ale to už teď není a už to asi 

ani nebude. Blíží se krize, tak nikdo moc bílit nechce.  

U jednotlivých respondentů se i pochopitelně výrazně liší jejich vize do 

budoucnosti (ať už z hlediska věku respondenta, tlaku konkurence, osobních preferencí 

apod.) 

Jan: Přeji si šťastně se dožít důchodu a pak dělat jen pro zábavu. Pokud v tom 

není rodina, která by pokračovala, tak nemá cenu podnikání rozšiřovat.“  

Martin: „Rád bych, kdyby se obchod postupně rozšiřoval. Zakázky postupně 

narůstají. Chtěl bych se dostat na takovou úroveň, abych to vše nemusel dělat sám. Teď 

si zatím nemůžu dovolit zaměstnávat dalšího člověka.“ 

 Podnikání je sice rizikové a nejisté, na druhé straně dává šanci realizovat 

myšlenky a nápady, uskutečnit sny a ze zálib vytvořit povolání. Podnikatel má větší 

možnost skloubit ekonomickou aktivitu a životní situaci. Ve své pozitivní podobě 

umožňuje podnikatelská činnost změnit svou sociální a ekonomickou pozici, vymanit se 

z podřízeného postavení i bojovat proti nezaměstnanosti 
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Závěr 
Na území České republiky bylo v období mezi světovými válkami široké pole 

drobných podnikatelů. Nástup totalitního režimu však s sebou přinesl jejich eliminaci.  

Po revoluci v roce 1989 dochází k obnovení drobného podnikání plnícího ve 

společnosti celou řadu pozitivních funkcí. Drobní podnikatelé vytvářejí například 

pracovní příležitosti, vzhledem ke své velikosti mohou citlivě reagovat na změny potřeb 

obyvatel a jako představitelé střední vrstvy stabilizovat společnost.   

Postkomunistická transformace znamenala otevření prostoru pro podnikatelskou 

iniciativu. Ve své práci jsem si stanovila za cíl zodpovědět, proč se lidé dávají na dráhu 

soukromého podnikání, co s sebou toto rozhodnutí ve svých důsledcích přináší a jaké 

jsou důvody spokojenosti respektive nespokojenosti v podnikání. Teze lze shrnout do 

následujících tvrzení. 

Podnikání má oproti zaměstnaneckému poměru svá specifika, která můžou být 

pro jedince rozhodující při volbě mezi těmito dvěma formami ekonomické aktivity. 

Podnikatelská činnosti je provázena větší mírou nejistot a zodpovědnosti, nenabízí 

pevné sociální jistoty. Jako nejsilnější důvody preference podnikání se dle rozhovorů 

s respondenty jeví osobní nezávislost, možnost vlastního rozvržení pracovního času a 

lepší příjmové možnosti.  

Motivace vstupu do podnikání má různorodé formy, často jde o kombinaci více 

dílčích aspektů. Mezi obecné motivy patří zejména přání být svým vlastním pánem, 

nespokojenost s původním zaměstnáním, touha zkusit něco nového, skloubení práce a 

soukromého života, využití příležitosti a nabytých zkušeností, šance zvýšit svůj příjem 

nebo vyhnout se nezaměstnanosti. V této souvislosti je také důležité brát v úvahu 

výchozí situaci jedince, například zdali je nezaměstnaný, zaměstnaný, ale nespokojený 

ve své práci, spokojený, avšak chystající se provést změnu. Podnikání nemusí vždy 

představovat dobrovolnou volbu a může být řešením tíživé osobní situace.  

V začátcích podnikání se respondenti potýkali nejen se zajištěním dostatečného 

finančního kapitálu, administrativou a byrokracií, ale hlavně se museli naučit správně 

organizovat svoji činnost a přijímat četná rozhodnutí.  

Drobní podnikatelé, se kterými jsem vedla rozhovory, se snaží uspět ve své 

činnosti nabízením kvalitních služeb, výrobků a zboží za dobré ceny, poctivostí a tvrdou 
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prací, výběrem kvalitních a zodpovědných zaměstnanců. Hlavním cílem by podle jejich 

názoru neměl být zisk, ale stabilita a budoucnost firmy. Podnikání je nutí neustále 

myslet dopředu a plánovat. Aby mohli zajistit svoji činnost, musí být otevřeni vůči 

požadavkům zákazníku i změnám spojených s poptávkou. 

Podnikání umožňuje zvýšit sociální pozici i životní standard. Zpravidla bývá 

doprovázeno i vyšším pracovním nasazení oproti zaměstnaneckému poměru. Drobní 

podnikatelé přijímají za nutnou podmínku být jako pracovníci neustále k dispozici, 

v této souvislosti u nich dochází k prolínání pracovního a volného času. V podnikání 

respondentů hrál velice důležitou roli sociální kapitál a sítě, a to ať už v rozhodování 

začít podnikat, při zahajování podnikání i v jeho průběhu. I přes skutečnost, že drobné 

podnikání představuje pro respondenty rizikovější, zodpovědnější a časově náročnější 

činnost spojenou s nutností osvojit si řadu dovedností, jsou všichni se svým 

rozhodnutím spokojeni. Pocit spokojenosti s podnikáním souvisí u respondentů 

s možností osobní seberealizace a uspokojení z dobře odvedené práce více než 

z finančního přínosu. Pozitivní aspekty podnikání pro jedince lze tedy vidět v možnosti 

uplatnit své sny, realizovat nápady, změnit svou sociální a ekonomickou pozici, 

vymanit se z podřízeného postavení i bojovat proti nezaměstnanosti. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Vývoj podnikání a zaměstnanosti  

 

Graf MSP a počet zaměstnaných 

 
Zdroj: ĆSU-šetření ZAPO 2005 

Dostupný z WWW: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta090307.doc 

 

 

Příloha č. 2: Vývoj podnikání  

 

Graf 1 Vývoj malého a středního podnikání (1995- 2005) 

 
Zdroj: ČSÚ- šetření ZAPO 2005. 

 Dostupný z WWW: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta090307.doc 
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Příloha č. 3: Charakteristika respondentů 

 

Jan: 54 let, majitel malířské a natěračské firmy, ženatý, 2 děti, vzdělání: vyučen 

malířem, podniká od roku 1993, počet zaměstnanců: 4. 

Karel: 48 let, majitel stavební firmy, ženatý, 2 děti, vzdělání: maturita stavební práce, 

podniká od roku 1996, počet zaměstnanců: 5 

Petr: 33 let, majitel sítě obchodů s elektronikou, svobodný, bezdětný, vzdělání: vyšší 

odborná škola, podniká od roku 2003, počet zaměstnanců: 9. 

Martin: 25 let, majitel internetového obchodu, svobodný, bezdětný, vzdělání: VŠ- 

fakulta strojní, podniká od roku 2003, bez zaměstnanců. 

Eva: 52let, švadlena, (dříve majitelka podniku s cca 8 zaměstnanci), 2 děti, vzdělání: 

střední ekonomická škol, podniká od roku 1990, bez zaměstnanců. 

Alena: 44let, účetní, vdaná, 2 děti, vzdělání: střední ekonomická škola, podniká od roku 

1994, bez zaměstnanců. 

Lucie: 35 let, majitelka jazykové agentury, vdaná, 1 dítě, vzdělání: vysoká škola (obor 

angličtina a biologie), podniká od roku 1999, počet zaměstnanců: 8. 

Martina: 28 let, majitelka reklamní agentury, rozvedená, 1 dítě, vzdělání: gymnázium, 

podniká od roku 2004, počet zaměstnanců: 3. 

Každý z respondentů byl nejdříve zaměstnaný a teprve poté přešel na 

podnikatelskou dráhu.  

 

 
 
Příloha č. 4: Polostrukturovaný rozhovor (základní tematické okruhy) 

 
-Rozhodnutí začít podnikat: motivace vstupu do podnikání, předchozí zkušenosti se 

zaměstnáním. 

-Počátek podnikání: první průběh, komplikace, úspěchy, další vývoj. 

-Současný stav podnikání (firmy): sídlo, počet zaměstnanců, pracovní doba, 

podnikatele/podnikatelky. 

-Hodnocení podnikání: spokojenost s podnikáním, skloubení práce a rodinného 

života/volného času, podnikání versus zaměstnanecký poměr. 

-Budoucnost a perspektivy: názor na budoucí vývoj podnikání, plány do budoucnosti. 

  


