
 

 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ŘÍJEN 2010 
 
Zveřejněno: 18. 10. 2010 
 
 

Priority zaměstnavatelů v kraji Jihomoravském a Vysočina: 
omezení byrokracie a korupce, motivační a jednoduché daně  
 

Definovat priority zaměstnavatelů působících v kraji Jihomoravském a kraji Vysočina, zjistit jejich hodnocení 

kvality podnikatelského prostředí v obou krajích a vyjasnit jejich názor na krajskou a vládní politiku, si kladlo za 

cíl dotazníkové šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi členskými i nečlenskými firmami tohoto regionu. 

Šetření, které proběhlo v krajích ve dnech 29. září. až 13. října 2010, se zúčastnilo celkem 126 firem. 

 

I. 

 

Z šetření jednoznačně vyplynulo, že za největší problémy považují jihomoravští zaměstnavatelé a 

podnikatelé spolu s těmi z Vysočiny byrokracii. Většina respondentů, tedy 95 % zástupců firem, ohodnotilo 

tento fenomén jako velmi významný (dvě třetiny firem uvedly na desetibodové škále, že téma byrokracie má 

pro ně jasně nejvyšší význam). 

Za druhou nejdůležitější oblast uvedli zaměstnavatelé korupci. Více jak čtyři pětiny respondentů přikládají 

tomuto problému velký význam. 

Třetí oblastí je pro zaměstnavatele úroveň vzdělávání a následně i nedostatek technických profesí. Téměř dvě 

třetiny respondentů přikládají úrovni vzdělávání velký význam. Na stejné úrovni se zástupci místních firem 

vyjadřovali k nedostatku technických profesí. Přes polovinu zaměstnavatelů považuje nedostatek technických 

profesí za velký problém, což je vzhledem k zaměření obou krajů do budoucna alarmující.  

Respondenti dále poukazovali na slabou podporu podnikání ze strany obou krajů a 61 % z nich dokonce 

hodnotí slabou podporu jako velmi významnou.  

Dalším tématem, které trápí podnikatele, je stav zdravotnictví a až po něm následuje nedostatečně kvalitní 

dopravní infrastruktura. 



 

 

Nejmenší váhu přikládají zaměstnavatelé v krajích problémům životního prostředí a uvádějí je až se značným 

odstupem jako nejméně významnou oblast 

Respondenti zároveň využili možnost vyjádřit se k dalším oblastem a zmínili vymahatelnost práva a 

nedostatečnou péči o podnikatelské prostředí. Poukazují i na zhoršující se situaci ve školství. Vzhledem 

k regionálním problémům poukazovali respondenti na problém nedostatečného rozvoje letecké dopravy na 

letišti Brno – Tuřany.  

 

Pořadí důležitosti problémů v kraji z pohledu zaměstnavatelů podnikatelů 

z Jihomoravského kraje a Vysočiny (v % odpovědí, řazeno dle váhy kritéria) 

 

 málo významné významné velmi významné 

Byrokracie 5 0 95 

Korupce 5 12 83 

Úroveň systému vzdělání 0 37 63 

Nedostatek technických profesí 11 36 53 

Slabá podpora podnikání ze strany kraje 11 28 61 

Stav zdravotnictví 12 35 53 

Nedostatečně kvalitní dopravní 
infrastruktura 

21 26 53 

Problémy životního prostředí 42 42 16 

 

II. 

 

Respondenti měli následně možnost vyjádřit se ke stavu podnikatelského prostředí v obou krajích. Celkově 

zaměstnavatelé a podnikatelé hodnotili jeho stav jako lepší průměr. Více jak dvě třetiny respondentů (68 %) 

se shodly na udělení průměrné známky 3. Zhruba jedna pětina účastníků šetření oznámkovala stav prostředí 

pro podnikání známkou 2, zatímco desetina ohodnotila tento stav známkou 4. Hodnocení známkou jedna 

nebo pět nevyužil žádný z dotázaných. 



 

 

 

Zhodnocení stavu podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina 

(v % odpovědí respondentů, školní známkování) 

 

 

 

III. 

 

Zástupci firem hodnotili stav výkonnosti veřejné správy a samosprávy v obou krajích. Celkově vyšla situace 

v této oblasti z pohledu zaměstnavatelů a podnikatelů jako poměrně problematická. Převážná většina 

respondentů (58 %) se shodla na špatné výkonnosti veřejné správy a samosprávy a udělila známku 4. Zhruba 

jedna sedmina účastníků šetření by oznámkovala výkonnost známkou 2, zatímco čtvrtina (26%) ohodnotila 

tento stav známkou vyjadřující průměr 3. 

Několik dotázaných využilo možnosti komentáře a napsalo i svůj názor: 

- „Je to individuální, někdy máme výbornou zkušenost a někdy špatnou. Efektivita řízení je spíše 

horší.“ 

- „Pořád si většina úředníků neuvědomuje, že jsou zaměstnanci, minimálně, všech daňových 

poplatníků. Ale to ještě bude trvat i deset let než si toto uvědomí - je to generační problém.“ 



 

 

 

Zhodnocení úrovně výkonnosti veřejné správy a samosprávy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina 

(v % odpovědí respondentů, školní známkování) 

 

 

 

IV. 

 

Šetření zjišťovalo váhu priorit jednotlivých oblastí podnikatelské sféry v Jihomoravském kraji a v kraji 

Vysočina. Zcela jednoznačně se na špici důležitosti umístily motivační a jednoduché daně. Tuto 

prioritu vyzvedlo jako velmi významnou 95 % respondentů.  

Jako druhá priorita v pořadí byl uveden požadavek na efektivní veřejnou správu, kterou jako velmi 

významnou hodnotí téměř 90 % respondentů. Následuje dostupná energetika a flexibilní trh práce, na 

jejich značnou důležitost poukazuje 84 % účastníků šetření.  

Vysoký význam přikládají respondenti potřebě vyrovnaných veřejných financí.  

Již s odstupem od výše zmíněných priorit se umístily rozvoj moderního vzdělávání, výzkum, vývoj a 

inovace na špičkové úrovni, rozvoj dopravní infrastruktury a účinná podpora exportu.  



 

 

Problematika udržitelné péče o životní prostředí se umístila až na posledním místě a je jí přikládán 

průměrný význam. 

Pořadí váhy priorit z pohledu zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina 

 (v % odpovědí, řazeno dle váhy kritéria) 

 málo významné významné velmi významné 

Motivační a jednoduché daně 0 5 95 

Efektivní veřejná správa 0 11 89 

Dostupná energie 0 16 84 

Flexibilní trh práce 5 11 84 

Vyrovnané veřejné finance 0 22 78 

Moderní vzdělávání 0 35 65 

Výzkum, vývoj a inovace 
na špičkové úrovni 

5 21 74 

Rozvoj dopravy a infrastruktury 5 32 63 

Účinná podpora exportu 11 28 61 

Udržitelná péče o životní prostředí 11 63 26 

 

 

V. 

 

Součástí šetření byl dotaz na dosavadní kroky koaliční vlády. Respondenti měli její aktivity oznámkovat jako 

ve škole. Z výsledků vyplynulo, že rozložení respondentů v kraji je vládě spíše nakloněno. Pozitivní pro vládu 

je, že známkou pět ji neohodnotil žádný respondent. Jedničku udělilo kabinetu 6 % respondentů. Nejvíce 

respondentů udělilo koaliční vládě známku dva (39 %) dotázaných. Známku tři dostal kabinet od 33 % a čtyřku 

mu přisoudila pětina (22 %) respondentů.  

 

Z komentářů zástupců firem, kteří se účastnili šetření, vyplynulo, že na hodnocení je z jejich pohledu ještě 

brzy. Prozatím se jedná spíše o přísliby či nástiny možných kroků, razantnější změny očekávají až po 



 

 

komunálních volbách. Kroky vlády převážně podporují a udávají, že jdou správným směrem, ale hodnotit chtějí 

až výsledek. 

Zároveň respondenti zmiňují, že je prováděno hodně úsporných opatření tam, kde to politiky bolí nejméně -

průmysl, školství, zdravotnictví apod. Uvádějí, že je špatné, že současná vláda zavádí některá opatření 

bezhlavě a tím ohrožuje stát arbitrážemi. Nadále "velcí viníci" unikají bez trestu a občané jsou znechuceni. 

 

Hodnocení dosavadních kroků současné vlády z pohledu zaměstnavatelů Jihomoravského kraje a 

kraje Vysočina (v % odpovědí respondentů, školní známkování) 

 

 

 

VI. 

 

Poslední otázka byla zaměřena na očekávání podnikatelů od vlády do budoucna. Nejčastěji je zmiňováno 

vytvoření podmínek, které firmám umožní konkurovat zahraničním podnikům a celkově vyšší podpora 

podnikání. Očekávají i lépe fungující stát a odstranění korupce na všech úrovních.  

Samostatnou oblastí, kterou respondenti zmiňují, je zlepšení flexibility na trhu práce, zjednodušení daňové 

zátěže a snížení byrokracie. 



 

 

 

V komentářích někteří respondenti poukazují na potřebu podpory demokratických tržních principů. V této 

souvislosti uvádějí požadavek na maximální zprůhlednění nakládání s veřejnými prostředky a stanovení 

jednoduchých standardů a monitorovacích ukazatelů pro efektivnost veřejných zakázek. 

 

Dále respondenti zmiňují následující témata: 

- Zkvalitnění školství, zdravotnictví a zjednodušení vymahatelnosti práva, zamezení zneužívání sociálního 

systému.  

- Snížení získávání peněz pro potřeby politiků a politických stran ze zakázek. 

- Osvěta - naučit naše občany přemýšlet ekonomicky o odpovědnosti každého za sebe ve všech oblastech 

života (od ekonomiky až po zdraví). A vysvětlit lidem, že stát není spasitel a jediný zachránce práce pro 

lidi, že se na investicích podílí sotva 10% celého HDP, a že tedy základní zátěž zaměstnávání a 

ekonomiky státu je na běžných zaměstnavatelích, kteří musí pro své lidi zajistit práci u soukromých 

investorů. 

- Snížení financování státního aparátu jako celku, snížení počtu subjektů vázaných na státní rozpočet. 

- Ochránit občany a firmy od kriminality, dokud je ještě čas. Zatím to vláda moc neřeší, je to časovaná 

bomba, situace je již natolik vážná, že vyžaduje radikální řešení. 

 

 

 

Ilona Staňková – regionální manažer pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina  (istankova@spcr.cz) 
 
Milan Mostýn – tiskový mluvčí SP ČR      (mmostyn@spcr.cz) 
 
 
 
 
 
 
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem v zemi. Posláním této dobrovolné, nestátní organizace, nezávislé na vládě, politických 
stranách a odborech, je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády a působit na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v 
evropských a mezinárodních organizacích, zejména jako člen vlivného evropského svazu zaměstnavatelů BusinessEurope.  


