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PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

http://ekonom.ihned.cz/c1-45581580-zjednoduste-papirovani 

Zjednodušte papírování! 
Více než 90 procent z 271 oslovených manažer ů se v exkluzivním pr ůzkumu týdeníku 

Ekonom vyslovilo pro stabilní vládu, zjednodušení a dministrativy a zpr ůhledn ění státních 

zakázek. 

 

TagyManažeři českých společností požadují po nové vládě především zjednodušení administrativy 

a přitvrzení v tažení proti korupci. Vyplývá to z průzkumu, který pro týdeník Ekonom vypracovala 

poradenská společnost Tacoma.  

Více než 90 procent z 271 oslovených manažerů se vyslovilo pro stabilní vládu, zjednodušení 

administrativy a zprůhlednění státních zakázek. Ve všech těchto bodech zaškrtlo přes sedmdesát 

procent respondentů odpověď »rozhodně ano«.  

»Těší mě, že se s podnikateli naprosto shodneme. Právě odstraňování nadbytečné regulace a 

administrativní zátěže, transparentnost výběrových řízení a efektivní podpora inovací a sektorů s 

vysokou přidanou hodnotou patří mezi klíčové priority resortu průmyslu a obchodu,« reagoval na 

výsledky ministr průmyslu Martin Kocourek.  

Potíže s p řebujelou administrativou se neustále opakují. »Poku d informace odešlete jedné 

státní instituci, další by ji již nem ěla znovu vyžadovat. Pro firmy to p ředstavuje zbyte čné 

náklady navíc,« tvrdí Pavla B řečková, ředitelka pro zahrani ční obchod brn ěnské 

spole čnosti Audacio, která se specializuje na p řesné strojírenství.  

Senior manažerku ze společnosti Tacoma Moniku Marečkovou výsledky ankety potěšily. 

Podnikatelé a manažeři tuzemských firem dali nové české exekutivě jasný návod, jak následující 

čtyři roky vládnout.  

»To, že většina z nich ani nevolá po snížení daní, ukazuje jejich pragmatický a střízlivý přístup k 

současnému stavu naší ekonomiky,« komentuje výsledky ankety Marečková.  

Pro nezvyšování korporátních daní se vyslovilo 74 procent představitelů společností a pro 

snižování je pouze 34 procent. Josef Podzimek, spolumajitel seskupení čtyř firem operujících ve 



stavebnictví, strojírenství, dřevovýrobě a vodohospodářských konstrukcích, souhlasí. »Naše firmy 

nepotřebují snížit daně. My potřebujeme zakázky,« tvrdí.  

Podzimek sám považuje za důležité zejména upevnit důvěru peněžních ústavů k firmám, které za 

posledních dvacet let neselhaly ve splácení půjček. »Chování bank ke spolehlivým podnikům je 

někdy neuvěřitelně urážlivé. Vždyť jde o vzájemný obchod a ne o milodar,« argumentuje 

Podzimek.  

Za flexibiln ější trh práce  

Přes 80 procent respondentů se rovněž vyslovilo pro zavedení jednoho kontaktního místa na 

úřadech pro veškerou podnikatelskou agendu, větší podporu vědy, výzkumu a odborného 

školství a pro reformu zákoníku práce, která by umožnila více flexibilně najímat a propouštět 

zaměstnance.  

Z průzkumů společnosti Tacoma vyplývá, že se náklady firem na propuštění jednoho 

zaměstnance pohybují v průměru od tří do čtyř měsíčních platů. To představuje až třetinu ročních 

osobních nákladů, takže zaměstnavatelé s propouštěním váhají.  

»Pokud jde o společnosti náročné na lidskou práci, může je jednorázové snížení pracovníků 

téměř zlikvidovat, místo aby jim okamžitě nákladově ulevilo. Nižší zisky pak společně s obavou 

před unáhleným přibíráním pracovníků brzdí podniky v jejich růstu,« tvrdí Jan Chromý z Tacomy.  

Byť manažeři českých firem projevují současné vládě důvěru, zdráhají se předčasných pochval. 

Ředitel útvaru hospodářské politiky a makroekonomické analýzy Boris Dlouhý ze Svazu průmyslu 

a dopravy doporučuje s hodnocením vyčkat.  

»Podnikání je o nápadech, píli, schopnosti podstupovat rizika. Jakmile začne být podnikatel 

závislý na politice a na víře v politika, je to začátek jeho konce,« míní Karel Havlíček, 

místopředseda Asociace malých a středních podnikatelů.  

Marcela Honsová  

Co požadují podnikatelé po nové vlád ě 

Zdroj: Exkluzivní průzkum společnosti Tacoma pro týdeník Ekonom mezi 271 podnikateli a 

manažery.  

271 manažerů  

se zúčastnilo průzkumu týdeníku Ekonom a poradenské společnosti Tacoma.  

 


