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Úvod

Jen citem a instinktem se nedostaneme
nikam. Teorie bez praxe není možná.
T. G. Masaryk

Publikace vychází krátce po vstupu ČR do Evropské unie. V těchto nových podmínkách poskytuje podnikatelům, pracovníkům veřejné správy a škol orientaci v současném složitém
podnikatelském prostředí. Je pomocníkem pro ty, kteří hledají podněty pro své podnikatelské
záměry, pro zvýšení konkurenceschopnosti a jsou otevřeni novým profesním výzvám.
V průběhu společensko-ekonomických přeměn po roce 1989 vzniklo v ČR mnoho podnikatelů, kteří u nás dnes představují nový stav. Sotva se adaptovali na situaci tržního hospodářství, museli fungovat v dynamických podmínkách územní reformy a procesu evropské
integrace. Orientovat se v této složité situaci není pro jednotlivého podnikatele jednoduché.
V sousedních zemích Evropské unie, v Rakousku a v Německu, vstupují všichni podnikatelé
do hospodářských komor, které jim pomáhají v začátcích, informují je o možných dodávkách, inovacích, změnách v daních a usnadňují jim pronikání na zahraniční trhy. Hájí zájmy
podnikatelů a vyjadřují se k připravovaným zákonům, aby pomáhaly předcházet nežádoucím
bariérám v podnikání.
U nás je situace jiná. Přestože známe legendu o Svatoplukových prutech1, je u nás v hospodářských komorách a v živnostenských společenstvech organizováno jen nepatrné procento
podnikatelů. O podporách poskytovaných podnikatelům rozhodují především státní orgány. Samosprávné instituce podnikatelů mají na přidělování podpor malý vliv. Za této situace, ztížené
probíhajícími změnami, poskytuje publikace orientaci v současném složitém podnikatelském
prostředí a podává podnikatelům praktické informace pro zvýšení konkurenceschopnosti.
Kniha obsahuje to podstatné, co podnikatel potřebuje: informace o evropských podnikatelských institucích a o způsobech podpor podnikání z kohezního fondu a strukturálních fondů,
aj. Přibližuje podstatné myšlenky čtenářům z jiných zemí připojeným anglickým resumé.
Zásadním přístupem při tvorbě knihy je propojení teorie s praxí, analýza, kritické hodnocení, hledání optimálních cest, snaha o komplexní pohled a doporučení možných alternativ
řešení. Proto jsou fakta uváděna do širších ekonomických a etických souvislostí, teoretické
poznatky jsou ilustrovány příklady a podnikatelskými příběhy konkrétních ﬁrem, což poskytuje
podněty a návody k variantnímu řešení aktuálních i perspektivních problémů vyskytujících se
v podnikatelské činnosti.
Po metodické stránce je publikace uzpůsobena pro vzdělávací potřeby vyjádřením cílů
kapitol, přehledným strukturováním obsahu, kontrolními testy i obohacením o podnětné otázky k zamyšlení ve všech čtrnácti kapitolách. V knize najdete celkem 140 testových položek
a 140 otázek. Doplněním vhodnou literaturou dodáváme podklady k prohlubujícímu studiu
1

Když kníže Svatopluk umíral, povolal k sobě své tři syny. Kázal, aby zlomili svazek prutů, což nedokázali.
Pak pruty rozdělil a dal každému synovi část, která jejich síle neodolala.
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včetně internetových odkazů. Orientaci v knize usnadňuje graﬁcké vyjádření obsahu kapitol,
shrnutí a výběr základních pojmů s anglickými ekvivalenty.
Povaha ekonomického dění nedovoluje pronášet jedinou, absolutní pravdu, jediný pohled
na probíhající procesy. To je možné objektivně podat z pozice nezávislého vědeckého bádání
s analýzou plurality názorů, stanovisek a výhledů, na rozdíl od zpravidla lépe pochopitelných,
lobbisticky zaměřených přístupů ﬁrem nebo přímo zainteresovaných institucí. Vedoucí autor
knihy podává výsledky bádání svého týmu v rámci výzkumného projektu Grantové agentury
ČR při zkoumání speciﬁčností podnikatelských institucí a v rámci projektu agentury Akademie
věd ČR v oblasti otázek zkoumání podpor podnikání.
Publikace, která je příspěvkem k optimalizaci funkce celého společensko-ekonomického
systému, by proto neměla chybět v knihovnách podnikatelů, funkcionářů podnikatelských institucí, pracovníků veřejné správy, středoškolských a vysokoškolských učitelů, ani ve veřejných,
podnikových nebo školních knihovnách pro studenty i veřejnost.
Za to, že kniha mohla vzniknout, patří dík podpoře zmíněných grantových agentur, podnětné
a přátelské atmosféře na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, spoluřešitelům
výzkumných projektů, vstřícným pracovníkům ústředních i krajských organizací, ochotným
studentům a doktorandům, účastníkům odborných konferencí pořádaných v posledních letech
a dalším spolupracovníkům, kteří pomohli poskytnutím materiálů nebo vstřícnými konzultacemi, a v neposlední řadě mým blízkým kolegům a přátelům z domova i ze zahraničí.
V Brně dne 31. srpna 2004
Antonín Malach
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