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ABSTRAKT
Cílem této práce je zjistit nejčastěji se vyskytující rizika spojená s podnikáním malých a
středních podniků v České republice a navrhnout jejich případné řešení. Tato rizika byly
zjišťovány pomocí dotazníku určeného na dané téma. Návrh na jejich vyřešení byl vytvářen
na základě logického uvažování zvolením nejúčinnějšího způsobu jejich řešení. Teoretická
část byla určena pro shrnutí teoretických znalostí všech možných rizik malých a středních
podniků z finanční, tržní, informační, právní a manažerské perspektivy. V praktické části
diplomové práce byly prezentovány relevantní výsledky průzkumu, na základě kterých jsme
se snažili navrhnout účinná řešení problémů z různých oblastí podnikání malých a středních
podniků. Hlavním výsledkem práce je definice a návrhy na zlepšení nejčastěji se vyskytujících problémů v podnikatelském prostředí malých a středních podniků v České republice.
Klíčová slova: Finanční riziko, tržní riziko, informační riziko, právní riziko, malé a střední
podniky

ABSTRACT
The aim of this work is to identify the most frequent risks associated with the business of
small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and propose their possible solutions. These risks were investigated using a questionnaire on the subject. The proposal to
solve them was based on logical reasoning by choosing the most effective way to solve them.
The theoretical part was designed to summarize theoretical knowledge of all possible risks
of small and medium enterprises from the financial, market, information, legal and managerial perspectives. In the practical part of the thesis were presented relevant results of the
survey, on the basis of which we tried to propose effective solutions to problems from various areas of small and medium-sized enterprises. The main result of this work is the definition and proposals for the improvement of the most frequent problems in the business environment of small and medium enterprises in the Czech Republic.

Keywords: Financial risk, market risk, information risk, legal risk, small and medium enterprises
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ÚVOD
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou rizík malých a stredných podnikov v Českej
republike. Malí a strední podnikatelia tvoria viac ako 95% všetkých právnických osôb na
území Českej republiky a tým pádom sa významne podieľajú na fungovaní štátu ako takého.
Určenie problému a navrhnutie možného riešenia je veľmi významným cieľom.
Každé riziko má svoje opatrenia a každý problém má svoje riešenie. Ak by sme prácou aspoň
trochu prispeli k vyriešeniu nejakého problému malých a stredných podnikov, bol by to
veľký úspech, keďže prosperita takýchto firiem je prosperitou nás všetkých. V prípade problémov, ktoré nemožno riešiť, budeme postupovať len na teoretickej úrovni a tieto problémy
dopodrobna opíšeme.
Oblasti, ktorých sa možné riziká týkajú zahrňujú finančnú, právnu, informačnú, trhovú a tiež
manažérsku problematiku. Všetky tieto oblasti majú svoje úskalia a tvoria pre firmy podnikateľské prostredie ako celok. Práca sa zameriava na konkretizáciu rizík z každej jednej spomenutej kategórie. Očakávaný výsledok bude predstavovať určenie konkrétnych rizík, s ktorými sa opytovaní podnikatelia stretávajú/stretli najčastejšie.
Práca reaguje na aktuálne problémy na trhu. Zameriava sa na päť okruhov. Prvým z nich je
finančné riziko, ktoré je úzko späté s finančnou situáciou podniku. Toto je samozrejme kritická oblasť pre firmy, a preto sa ňou budeme zaoberať.
Ďalej si popíšeme trhové riziko, ktoré sa venuje výhradne trhu a predajným záležitostiam.
Práca rieši tiež veľmi aktuálnu tému informačného rizika. V dnešnej dobe je to jedna z najdiskutovanejších tém čo sa týka ochrany firemných údajov.
Z právnej stránky sa budeme zameriavať hlavne na problematiku legislatívnych požiadaviek, keďže majitelia podnikov majú už dlhodobo problémy s prílišnou administráciou
a správou celkovo.
V neposlednom rade si priblížime riziko osobnosti vedúcich pracovníkov a prípadných opatrení na riešenie takéhoto rizika.
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MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V ČESKEJ REPUBLIKE

Definícia malých a stredných podnikov v Českej republike vyplýva z odporučenia Európskej komisie a platí pre všetky členské štáty Európskej únie. V článku 2 prílohy odporučenia
sú malé a stredné podniky definované takto: „Kategória mikropodnikov, malých a stredných
podnikov (SME) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej než 250 osôb a ktoré majú roční
obrat nepresahujúci 50 miliónov eur a/alebo bilančná suma ročnej rozvahy nepresahuje 43
miliónov eur.“ (Dolejšová, 2008)
Podľa Dolejšová (2008) je malý podnik definovaný ako podnik, ktorý zamestnáva menej
než 50 osôb a jeho ročný obrat a/alebo bilančná suma nepresiahne 10 miliónov eur. Stredný
podnik môžeme definovať ako firmu, ktorá zamestnáva viac ako 50 osôb (max. 250 osôb)
a jeho ročný obrat prevýši sumu 10 miliónov eur (max. 50 miliónov) a/alebo bilančná suma
ročnej rozvahy prekročí hranicu 10 miliónov eur (najviac 43 miliónov eur).
Z dôvodu prehľadnosti si uvedieme zhrnuté informácie v tabuľke.

Bilančná suma roč-

Celkový počet za-

Ročný obrat

mestnancov

(mil.eur)

Malý podnik

< 50

≤ 10

≤ 10

Stredný podnik

< 250

≤ 50

≤ 43

Kategória podniku

nej rozvahy
(mil.eur)

Tabuľka 1 : Typológia podnikov podľa jednotlivých kategórií ( Dolejšová, 2008 – upravené)

V porovnaní s odporučeniami Európskej komisie 96/280/EC z roku 1996 sa ročný obrat
stredných podnikov zvýšil z pôvodných 40 mil. eur na 50 mil. eur a bilančná suma vzrástla
o 16 miliónov eur z 27 mil. na 43 mil. eur. Zvýšili sa takisto aj limity pre malé podniky.
Bilančná suma sa zvýšila z 5 mil. eur na 10 mil. eur a ročný obrat z pôvodných 7 mil. na 10
mil. eur. Bilančná suma a ročný obrat však nemusia platiť súčasne. Aby si podnik zachoval
status malého alebo stredného podniku, je treba dodržať minimálne jednu z týchto podmienok. Počet zamestnancov sú však zamestnávatelia povinný dodržovať za každých okolností.
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Vzhľadom k významnosti tohto rizika je nutné úverové riziko identifikovať, merať, sledovať
a riadiť. Nesprávne úverovanie zvyčajne naštartuje s určitým časovým oneskorením bankovú krízu, ktorá s ďalším časovým oneskorením spôsobí ekonomickú krízu. Medzinárodný
menový fond (ďalej len MMF) označuje za bankovú krízu také problémy bankového systému, kedy platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
-

pomer zlých (znehodnotených) aktív k celkovým aktívam bankového systému prevýšil 10%,

-

náklady na záchranu bánk prevýšili 2% HDP,

-

problémy bankového systému vyústili do znárodnenia bánk.

Vláda môže reagovať na problémy bankového systému zmrazením vkladov v dôsledku čoho
môže dôjsť k bankovej panike alebo reaguje zavedením bankových prázdnin, prípadne poskytne záruky na vklady v bankách. (Jílek, 2000)
Proces riadenia úverového rizika zahŕňa štyri základné prvky:
-

identifikácia úverového rizika (kde a ako riziko vzniká),

-

meranie úverového rizika (kvantifikácia vznikajúceho rizika),

-

zaistenie úverového rizika (spôsob obmedzenia rizika pomocou limitov, prevencie),

-

sledovanie úverového rizika (porovnanie skutočnej veľkosti vystavenia sa riziku požadovanou veľkosťou, resp. maximálne povolenou).

Pri riadení úverového rizika sa venuje pozornosť všetkým jeho rovinám, tzn. riadi sa na
úrovni jednotlivých úverových obchodov, na úrovni úverového portfólia a na úrovni bankového portfólia. (Krajíček. 2016)
Podľa Vochozka (2011) je bankami využívaný tzv. index bonity, ktorý nám stanovuje solventnosť klienta. Pre výpočet tohto indexu je potrebné poznať hodnoty šiestich pomerových
ukazovateľov, z ktorých každému je priradená váha. Najväčšiu váhu má ukazovateľ ROA
(rentabilita aktív), druhú najväčšiu váhu má ukazovateľ podielu zisku na výnosoch podniku
a ostatným ukazovateľom sú priradené nižšie váhy.
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Niektoré útoky sa zakladajú na komunikácii medzi útočníkom a obeťou. Tá je zmanipulovaná a ľahko poskytne dôverné informácie, ktoré útočník požaduje pod nejakou zámienkou.
Je dôležité poznamenať, že aj málo osobných informácii dokáže hacker použiť napr. na
zmenu prihlasovacieho mena a hesla do siete, pričom mu veľakrát stačí len meno, dátum
narodenia či adresa. (Kaspersky Lab., ©2019)

Najbežnejšie zdroje kyber útokov
2%
12%

47%
39%

Podvodné e-maily

Útoky na sociálnych sieťach

Nezabezpečené mobily

Ďalšie

Graf 1 – Najbežnejšie zdroje nástrah sociálneho inžinierstva (Dostupný online z iconixtruemark.wordpress.com, vlastné spracovanie)
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RIZIKO ROZHODOVANIA MANAŽÉROV

Manažérske procesy a rozhodnutia majú objektívne alebo subjektívne podnety. Podmienky
lokálneho či regionálneho trhu, kde malé a stredné podniky fungujú, majú relatívne predvídateľný charakter. Zaraďujeme ich preto do objektívnych podnetov manažérskeho rozhodovania.
Na druhej strane subjektívne podnety ako napr. rozhodovanie manažérov či vlastníkov firmy
majú niekoľko bodov:
-

rozhodovací proces firmy je založený na dovtedy úspešných a menej intuitívnych
rozhodnutiach manažéra podložených skúsenosťami a vzťahmi s obchodnými partnermi a nie na hlbšej analýze situácie

-

rozhodovanie je značne ovplyvnené majiteľovou či manažérovou osobnosťou, ich
kvalifikáciou, ekonomickými a manažérskymi skúsenosťami, komunikačnými či
medziľudskými schopnosťami a rôznymi psychickými procesmi tiež, ako je napríklad únava, stres, vplyv choroby atď. (Hudáková – Míka - Hollá, 2018)

Osobnosť manažéra má veľký vplyv na úspešnosť a efektivitu práce. Podľa Belás (2014)
majú slabé psychické vlastnosti vplyv na efektívne fungovanie. Do takýchto vlastností zaraďuje podpriemernú alebo priemernú inteligenciu, nízku schopnosť vytvárať vhodné pracovné podmienky ako aj motiváciu zamestnancov. Ďalej mu môže chýbať sebakontrola
alebo veľmi podstatné organizačné schopnosti.
Paradoxne začiatkom úpadku môže byť úspech. Podľa Veber a Srpová (2005) dochádza veľakrát k recesii v čase, keď sa firme darí. Počas prílišného ziskového obdobia môžu majitelia
alebo manažéri reagovať unáhlene a začnú ďalšiu expanziu, ktorá môže pre firmu znamenať
v konečnom dôsledku finančné problémy.
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ZHRNUTIE TEORETICKÝCH POZNATKOV

V teoretickej časti bakalárskej práce sú zhrnuté hlavné riziká, s ktorými sa môžu stretnúť
malé a stredné podniky v Českej republike.
Prvá kapitola sa zaoberá opisom a definíciou malých a stredných podnikov. Konkrétna definícia je upravená a presne definovaná doporučením Európskej únie, ktoré platí pre všetky
členské štáty.
V druhej kapitole sú bližšie vysvetlené riziká spojené s firemnými financiami a ich riadením.
Finančné riziko je popísané a rozdelené do niekoľkých skupín rizík. Keďže finančná stránka
firmy je kritickou oblasťou fungovania podniku, sú v tejto kapitole popísané hlavné finančné
riziká ako je úverové riziko, riziko likvidity, riziko zmeny úrokovej sadzby a menové riziko.
Teória sa ďalej zaoberá druhým typov rizík pre malé a stredné podniky čím je trhové riziko.
To sa ďalej rozdeľuje na obchodne – politické riziká (bezpečnostné predpisy, zdravotné
predpisy atď.), riziko nevyužitia výrobnej kapacity (časové a výkonové využitie) a predajné
riziká, do ktorých patrí nesplnenie záväzkov alebo nedodanie materiálu dodávateľom.
Ďalšia kapitola sa zaoberala informačným rizikom firmy hlavne z pohľadu týkajúceho sa
úniku citlivých informácií a spôsobmi, ktorými sa podnik môže do takýchto nepríjemností
dostať. Najväčším kameňom úrazu úniku informácii sa v súčasnosti stáva neaktualizovaný
softvér či nedostatočné informačno-technologické zabezpečenie podniku.
Podstatnou časťou teoretickej rozpravy sú bezpodmienečne právne riziká spojené s podnikaním malých a stredných podnikov. Táto časť sa zameriava na problematiku colných či
daňových predpisov, dátových schránok, stavebných predpisov atď. Podnikatelia by si mali
predovšetkým dávať pozor na legislatívnu úpravu podnikania v Česku a s ňou spojené veľké
množstvo administratívnych úkonov.
Posledná kapitola je venovaná problematike rozhodovania manažérov a s tým spojené
možné riziko neefektívneho riadenia či zlého manažérskeho rozhodovania firmy.
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schopnosť danej firmy vytvárať dostatočný zisk na krytie menej výhodných zdrojov z krátkodobého bankového úveru. Ak je podnik dostatočne rentabilný a zistí si všetky náležitosti
takéhoto úveru, značne sa mu znižuje riziko výskytu problémov spojených s týmto zdrojom
financovania.
Dlhodobé bankové úvery
Ak firma uvažuje nad dlhodobým úverom od banky, je potrebné brať do úvahy životnosť
podniku a podnikateľský plán. Podnik s konkrétnou víziou a vopred určeným smerovaním
má logicky väčšiu šancu takýto bankový úver splatiť, keďže má s požičanými prostriedkami
konkrétne plány, najlepšie také, s ktorými má už v minulosti kladné skúsenosti čím majú
väčšiu šancu uspieť.
Veľa firiem bonitných či nebonitných si berie dlhodobé úvery z dôvodu, že sú lacnejšie.
Banky takéto úvery poskytujú len po dôkladnom zvážení a skúmaní firemnej finančnej situácie a taktiež jej podnikateľského plánu. Ak je však podnikateľský plán fiktívny, čiže umelo
vymyslený, môže sa firma dostať do problémov splácať úver veľmi jednoducho z dôvodu
hazardného využitia bankových zdrojov.
Toto riziko sa, samozrejme, spája aj s krátkodobými úvermi, no pri dlhodobých úveroch
máme zväčša stanovenú fixnú dobu splácania v rádoch niekoľko rokov, čo znamená, že ak
firma príde o prostriedky z dlhodobého úveru, môže sa to s ňou ťahať niekoľko rokov a nakoniec viesť až k vyhláseniu bankrotu.

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

36

Často sa stáva, že podnikateľ vedome či nevedome poruší vopred určené náležitosti zjednanej zmluvy. V situácii, kedy predávajúci poruší povinnosť, o ktorej môže jednoznačne povedať, že bez jej plnenia by druhá strana na podmienky nepristúpila, uvažujeme o podstatnom porušení zmluvných podmienok.
Takémuto riziku sa však ako predávajúci môžeme chrániť veľmi jednoducho a efektívne.
Dôkladné dodržovanie dohodnutých podmienok a takisto morálnych pravidiel nám zaručí,
že náležitosti, ktoré máme splniť a ktoré nám vyplývajú zo zmluvy ako povinnosti, splníme
bez problémov a náš zákazník nebude mať dôvod odstúpiť od dohodnutého obchodu.
Zodpovednosť za vady
Môžeme sa stretnúť aj s tzv. zodpovednosťou za vady, ktorá znamená, že ak je náš produkt
poškodený alebo nespĺňa potrebné vlastnosti, môže náš veriteľ (zákazník) od zmluvy odstúpiť a tým si nárokovať vrátenie finančných prostriedkov za tovar/službu. Takáto reklamácia
je zo zákona účinná, pokiaľ kupujúci poskytne dostatočné dôkazy na preukázanie chyby zo
strany obchodníka.
Riešenie respektíve zmiernenie finančných strát z vadných produktov dosiahneme tým, že
pred expedíciou či dodaním produktu dôsledne skontrolujeme funkčný stav produktu a všetkých jeho potrebných vlastností, bez ktorých by nebolo možné jeho plné využívanie.

Ak ste sa v spoločnosti stretli s predajnými rizikami, ktoré z
uvedených to boli?
Ani jedno z uvedených

2x
22x (47,8%
opýtaných)

Nedodržaná kvalita výrobku
Zanedbanie duševného vlastníctva predajcu

9x

Riziko garančných opráv

8x

Platobná neschopnosť kupujúceho

12x

Cenové riziko (cenové doložky)

11x

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

40x (87%)
0

5

Graf 4 – Predajné riziká (vlastné spracovanie)
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Pre firmy v Českej republike však môže byť limitom počet pracovníkov používajúcich češtinu, keďže na stránke je prevládajúcim jazykom angličtina. V prípade grafikov, vývojárov
či dátových analytikov to vak nemusí byť problém, keďže programovanie aplikácii a analýza
dát môže prebiehať bezproblémovo aj v anglických programoch. Využívanie tejto služby je
pre zadávateľa práce zdarma s tým, že vysporiadania medzi dvoma stranami prebieha prostredníctvom platformy upwork.com. V praxi to znamená, že sa jedná o obchodný vzťah so
zahraničným subjektom, keďže upwork.com vystavuje faktúry z pozície firmy registrovanej
v USA.
Poznáme ešte jednu podobnú známu platformu a tou je Fiverr.com. Na tejto stránke sa cena
za poskytnuté služby blíži hodnote 5 dolárov, čo aj napovedá samotný názov platformy.
Častým problémom však je, že v prípade fiverr.com môže podnikateľ naraziť na ponuky
osôb s menšou kvalifikáciou, čo sa môže odraziť na kvalite odvedenej práce.
Samostatnou jednotkou je medzinárodná spoločnosť Linkedin.com, ktorá len v hlavnom
meste Praha ponúka až 27 000 voľných pracovných miest. V rámci celej republiky dosahujú
čísla až hodnoty 103 000. V pozícii firmy s dopytom po zamestnancoch je Linkedin spoľahlivý a hlavne populárny zdroj získania vhodných ľudí na rôzne pracovné miesta. Táto platforma je bezplatná, a preto kontrakt medzi zamestnávateľom a potenciálnym zamestnancom
prebieha na priamej báze a dohode oboch strán. Platforma prešla mnohými zmenami po tom,
ako ju kúpil Microsoft. Do služby Linkedin integroval vzdelávací program Lynda.com (profesné vzdelávanie online) a platformu pre zverejňovanie prezentácii Slideshare.net. Na
stránke je možné nájsť mnoho profesií z oblasti IT, grafických služieb, obchodných služieb,
auditórstva či účtovníctva. (Rozkošný, 2018)
Duálne vzdelávanie či zamestnanecké platformy dokážu malým a stredným podnikom v ČR
vyriešiť problém s nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, záleží však na type a zameraní
konkrétnej firmy. Ak je napríklad podnik zameraný viac na strojárenskú výrobu a potrebuje
vyučených odborníkov z tohto prostredia, bude preň samozrejme efektívnejšie zamestnať
človeka z duálneho vzdelávania, česky hovoriaceho a hlavne odborníka vo svojom obore.
V prípade outsourcingu pracovníkov s angličtinou môže podnik využiť spomenuté zamestnanecké platformy a tým zamedziť problémom z nedostatočného naplnenia stavov. Potenciálni zamestnanci samozrejme ponúkajú svoje služby aj na rôznych českých platformách,
no ich počet nie je dostatočný a pokiaľ nie je jazyk problémom pre vykonávanie odbornej
funkcie, treba využiť všetky možnosti, ktoré internetový svet ponúka.
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Zabezpečenie a aktualizácia softvéru
V otázke zabezpečenia je v prvom rade veľmi dôležité dávať pozor na všetky aplikácie používané na firemných zariadeniach z toho dôvodu, že chyba v aplikácii či jej neaktualizovaný stav môže spôsobiť zraniteľnosť a možnosť pre potenciálnych útočníkov.
Malé a stredné podniky sa môžu proti takejto hrozbe brániť pomocou externých IT pracovníkov, ktorý budú pravidelne kontrolovať a zabezpečovať ochranu firemných dát. Voľba
overeného antivírusové programu je takisto veľmi kritickou oblasťou ochrany. Často sa
stáva, že ransomware a iné škodlivé programy sa vyvíjajú zároveň s vývojom bezpečnostných prvkov antivírusových program, čo v praxi znamená, že aj neaktualizovaný antivírusový program dokáže spôsobiť nestabilitu bezpečnosti údajov. Ďalej je potrebné aktualizovať prehliadače, všetky panely nástrojov a tiež zásuvné moduly. (Avast.com, 2016)
Ďalšou možnosťou ako sa chrániť by malo byť pre podnikateľov zálohovanie dôležitých
údajov uložených na externom úložisku, ktoré nie je k počítaču permanentne pripojené.
Ak už sa stane, že firemné dáta boli napadnuté a zaheslované, dokáže pomôcť dekryptovací
nástroj vyvinutý firmou Avast.
Len pre predstavu si ukážeme na grafe počet ransomware útokov v Českej republike v roku
2016 voči všetkým užívateľom.

Obrázok 4 – Výskyt ransomware v Českej republike (Křoustek, 2017)
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Obrázok 6 – Povedomie verejnosti o GDPR (simar.cz, 2019)

Podľa uvedených informácií môžeme tvrdiť, že záujem českej verejnosti o ochranu digitálnych dát je na veľmi nízkej úrovni.
Čo sa týka spoločností, ktoré sa s touto novinkou musia vysporiadať, uvedieme si náležitosti
GDPR nariadenia spolu s možnými problémami s tým spojenými.
Čo je to GDPR (General data protection regulation) ?
Podľa gdpr.cz (2018) predstavuje GDRP novú právnu formu ochrany osobných údajov v európskom priestore s cieľom účinne chrániť práva občanov EÚ proti neoprávnenému zachádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. Týka sa všetkých firiem a inštitúcií, ale takisto aj
online služieb, ktoré spracovávajú užívateľské dáta.
Za porušenie predpisov sú stanovené veľké pokuty a GDPR dokonca prikazuje niektorým
správcom osobných údajov zriadiť si nezávislú kontrolnú funkciu DPO (Data Protection Officer, tj. Zverenec pre ochranu osobných údajov).
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Povinnosti inštitúcií a firiem z GDPR
Nariadenie po novom zavádza princíp tzv. zodpovednosti správcov a spracovateľov údajov
bez ohľadu na ich veľkosť alebo počet zamestnancov zaviesť organizačné, procesné a technické opatrenie za účelom preukázania súladu s princípmi GDPR. Uplatnenie tohto princípu
prináša pre správcov časovú a finančnú náročnosť. Tá sa týka predovšetkým týchto oblastí:
-

implementácia zámernej a nevyhnutnej ochrany dát

-

vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov

-

menovanie zverenca pre ochranu osobných dát

-

zavedenie tzv. pseudonymizácie osobných údajov (spracovanie údajov tak, že bez
dodatočných informácii ich nemožno priradiť ku konkrétnej osobe)

-

vedenie záznamov o činnostiach spracovania

-

konzultácie s dozorovým orgánom pred spracovaním osobných dát

Povinnosti plynúce z GDPR sa týkajú všetkých, no niektorým firmám z ochrany dát vyplývajú dokonca ďalšie povinnosti súvisiace s typom ich podnikania. Napríklad telekomunikačné firmy, poisťovne či banky musia vypracovať tzv. DPIA (posúdenie vplyvu na ochranu
osobných údajov), čo je momentálne v GDPR novinkou. Je to kvôli tomu, že takéto firmy
zhromažďujú dáta o zákazníkoch vo veľkom objeme a taktiež ich spracovávajú často automaticky, vrátane profilovania klientov.
Ďalším princípom oblasti zodpovednosti je povinnosť správcov alebo spracovateľov viesť
záznamy o činnostiach spracovania, za ktoré zodpovedajú. Takéto záznamy o činnostiach
musia obsahovať nasledujúce informácie:
-

meno a kontaktné údaje správcu a spracovateľa vrátane mena DPO (zverenec pre
ochranu osobných dát)

-

účel spracovania

-

popis kategórií údajov subjektov a kategórií osobných údajov

-

meno a kontaktné údaje správcu a spracovateľa

-

informácie o medzinárodnom predávaní osobných údajov

-

lehoty pre vymazanie jednotlivých kategórií údajov

-

popis technických a organizačných opatrení

Pokiaľ má podnik menej ako 250 zamestnancov a primárne sa jeho podnikateľská činnosť
nezameriava na spracovanie osobných údajov a nespracovávajú citlivé údaje, povinnosť vedenia záznamov o činnostiach spracovania sa ich netýka. (gdpr.cz, 2018)

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

49

Problémy a riešenia daňových predpisov:
Náročná a zdĺhavá daňová administrácia → administratívne zjednodušenie.
Netransparentnosť daňového systému → zvýšená kontrola a sprístupnenie daňových informácii.
Nesúlad firemného účtovníctva s daňovým účtovníctvom → spojenie a lepšia synchronizácia týchto dvoch typov účtovníctva.
Neochota štátnych úradníkov (hlavne v malých mestách) a ich nesprávne chápanie zákona
či vykonávacích vyhlášok, nejasná definícia zákonov → zavedenie úplnej editačnej povinnosti štátu v oblasti daňových zákonov a kontrola správnej činnosti štátnych úradníkov.
Malé a stredné podniky majú tiež problém s tým, že na výplatných páskach zamestnancov
nie sú uvádzané celkové výdaje zamestnávateľa. Ďalej by bolo podľa AMSP vhodné znížiť
cenu práce prostredníctvom zníženia sadzby sociálneho poistenia.
Daňová optimalizácia
Ak sa bavíme o riziku daňových predpisov, je možné, že podnikateľ si svoje dane spravuje
nesprávne resp. neefektívne a s tým je spojené riziko zbytočnej straty finančných prostriedkov firmy. Optimalizáciu dane môžeme vykonať pomocou nezdaniteľných častí základu
dane a odčítateľných položiek.
Nezdaniteľná časť základu dane
Od základu dane môžeme odpočítať položky, ktoré sú zo zákona nezdaniteľné. Podrobný
popis týchto položiek špecifikuje paragraf 15 zákona o dani z príjmu. Medzi najvyužívanejšie patria:
-

dary, ktorých hodnota presiahne 2% zo základu dane alebo činí aspoň 1000 korún.
Najviac môžeme však odpočítať 10% zo základu dane,

-

úroky zaplatené v zdaňovacom období z úveru zo stavebného sporenia alebo hypotečného úveru určeného na potreby bývania v maximálnej čiastke 300 000 kč,

-

poistné platené v kalendárnom roku na súkromné životné poistenie poplatníka.
Ročne táto suma činí max. 12 000 českých korún,

-

príspevky na penzijné pripoistenie, znižujúca čiastka sa počíta ako celkové zaplatené
príspevky s odpočítaním sumy 12 000 kč,
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-

odborové príspevky, max. do výšky 1,5% zdaniteľných príjmov do hodnoty 3000 kč,

-

úhrady za skúšky do 10 000 kč ročne (zdravotne postihnutí až 13 000 kč, ťažko
zdravotne postihnutí až 15 000 kč).

Odčítateľné položky
Do tejto kategórie patria položky uvedené v paragrafe 34 zákona o dani z príjmu. Predovšetkým ide o daňovú stratu, ktorú podnik vykázal za posledných 5 zdaňovacích období. Ďalej
sa od základu dane odpočítavajú výdaje na realizáciu projektov výskumu a vývoja. Firmy
môžu tiež uplatniť odpočet na podporu zaobstarania majetku na odborné vzdelávanie alebo
odpočet na podporu výdajov vynaložených na žiaka alebo študenta.
Poslednou možnosťou optimalizácie dane je presun daňovej povinnosti na zahraničný subjekt so sídlom v daňovom raji. Tento trend je čím ďalej tým viac populárnejší, keďže pomerne jednoduchým spôsobom znižuje daňovú povinnosť podnikateľov. (Libroten.cz,
©2019)
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12 RIZIKO OSOBNOSTI MANAŽÉRA
Dostali ste sa niekedy do závažných problémov
vyplývajúcich z rozhodnutí manažéra alebo konateľa
firmy?
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Graf 7 – Riziko osobnosti manažéra/konateľa (vlastné spracovanie)

Z uvedeného vyplýva, že len 5 firiem (10,9%) sa dostalo do problémov počas svojho fungovania. Otázka sa však týkala závažných problémov, čím sa číslo 5 mení z bezproblémového
na diskutabilné.
Riešenie takéto typu problému je pomerne náročné, keďže spočíva v jednotlivcovi. Ak už
máme malú alebo strednú firmu a chceme, aby fungovala správne, musíme mať na to aj
správnych ľudí.
Náborový proces dosadzovania na vedúce pozície by mal zohľadňovať predošlé skúsenosti
a pôsobenie uchádzača. Problém môže byť napríklad dosadenie člena rodiny, ktorý to nemusí zvládať už len skrz toho, že sa na takúto pozíciu nedostal vlastným snažením a tým
pádom nemusí byť dostatočne motivovaný dosahovať dobré výsledky či snažiť sa o ďalší
kariérny postup.
Vzdelanie je ďalším aspektom, ktorý musí podnik zvážiť pri prijímaní vedúcich pracovníkov. Aktuálne ekonomické a manažérske procesy sú zložité a pokiaľ nemá manažér dostatočné vzdelanie, ľahko sa stane, že spraví chybu znamenajúcu problémy pre firmu. Vysoká
škola a vedomosti však nie sú nevyhnutnosťou. Ak je človek cieľavedomý a dokáže si svojich ľudí správne zorganizovať, môže byť vhodným kandidátom na takúto pozíciu. V súčasnej dobe existuje mnoho testov na určenie osobnosti človeka. Tie môžu taktiež napomôcť
rozhodovaniu firmy o prijatí či neprijatí konkrétneho uchádzača o manažérsku pozíciu.
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ZÁVĚR
Teoretická časť bakalárskej práce je venovaná obsiahlej literárnej rešerši tvorenej pomocou
veľkého množstva knižných či internetových zdrojov. V tejto časti práce sú popísané hlavné
problémy z finančnej, trhovej, právnej, informačnej či manažérskej oblasti. Každá oblasť sa
rozvetvuje do niekoľkých ďalších kategórií, ktoré sa bezprostredne týkajú fungovania malých a stredných podnikov v Česku.
V praktickej časti bol vykonaný špecializovaný dotazník, ktorý mal za úlohu zistiť najčastejšie riziká, s ktorými sa opytovaní podnikatelia či zástupcovia firiem stretávajú. Na tieto
riziká boli navrhnuté rôzne opatrenia, ktoré by ich mohli aspoň minimalizovať ak nie úplne
odstrániť.
Pri cudzích zdrojoch sme si podrobne vymedzili pojmy rizík dlhodobých a krátkodobých
bankových úverov a zistili sme, že najväčší risk malých a stredných podnikov môže byť
práve nedostatočný resp. nepremyslený podnikateľský plán.
Odstúpenie od zmluvy bolo v práci rozobrané z pohľadu povinností podnikateľa, ktoré musí
spoľahlivo dodržiavať a tým znižovať riziko odstúpenia zákazníka od zmluvy.
Čo sa týka nedodržanej kvality pri dodávke materiálu, riešenie problému bolo navrhnuté
formou reklamácie, ktorej správna forma je v práci podrobne popísaná.
Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov sa riešil primárne pomocou internetových platforiem ponúkajúcich externých pracovníkov rôznych odvetví.
V ďalšej časti bakalárskej práce bolo analyzované informačné riziko, z ktorého najčastejšie
bolo sociálne inžinierstvo a neaktualizovaný softvér v rámci vytvoreného dotazníka. Možné
hrozby boli prevažne len popísané, keďže dostatočná informovanosť je najlepšou prevenciou
pred informačným rizikom typu phishing či baiting.
Viac dopodrobna bola rozobraná problematika GDPR (regulácia ochrany osobných údajov),
ktorá je spojená s rozsiahlou administratívou a ďalšími povinnosťami podnikateľov. Predposlednou časťou boli riziká daňových predpisov z pohľadu zamestnávateľov. Podľa Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov v ČR sme určili hlavné daňové problémy
a ich stručné riešenia.
V poslednej časti sme popísali proces prijímania vhodných kandidátov na vedúceho pozície
podniku ako zamedzenie prípadných problémov spojených s manažérskymi rozhodnutiami.
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Ako je možno vidieť, v bakalárskej práci sú problémy z rôznych oblastí analyzované jednotlivo a riešenia sú taktiež poskytnuté priamo na daný problém. Keďže téma rizík malých
a stredných podnikov je veľmi rozsiahly pojem, jednotlivé popísanie najhlavnejších problémov a ich riešení bol najlepší spôsob, ako sa k danej problematike vyjadriť.
Navrhnuté spôsoby odstránenia rizika sú poskytnuté na základe informácii z použitých zdrojov a taktiež subjektívneho postoja autora práce. Účinnosť riešení preto nie je jednoznačne
funkčná, no ich vytvorenie je založené na podrobnej literárnej rešerši a logickej úvahe.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
A

S. - strana

B

Mil. - milión

C

Kol. – kolektív

D

Resp. – respektíve

E

Pod. – podobne

F

Tzv. – takzvaný

G

Tzn. – to znamená

H

Atď. – a tak ďalej...

I

Napr. – napríklad

J

Tj. – to je

K

Ek. – ekonomická

L

Kč. – koruna česká
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