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DEFINICE MALÝCH PODNIK Ů
1 

Definition of Small Businesses 

Zdenka Cardová 

 

    Text je zaměřen na stručné informace o řešení některých problémů souvisejících zejména 
s definicí malých a středních podniků (MSP) dle stanoviska Evropského hospodářského a 
sociálního výboru (EHSV) z 22. října 2008. 
    V roce 2005 přijala Evropská komise svou Moderní politiku malých a středních podniků 
pro růst a zaměstnanost. Jejím cílem je zajistit soulad mezi všemi hledisky politiky EU pro 
pomoc malým a středním podnikům a lepší prosazení potřeb malých a středních podniků při 
vytváření těchto pravidel. Politika zahrnuje kroky v těchto pěti oblastech: 

1. Podpora podnikání a kvalifikovanosti 
2. Zlepšování přístupu malých a středních podniků na trhy 
3. Snižování byrokracie 
4. Posilování dialogu a konzultací se zúčastněnými subjekty z malých a středních 

podniků 
5. Zvyšování potenciálu růstu malých a středních podniků. 

 
    Na základě provedeného přezkumu v říjnu roku 2008 EHSV uznal, že Evropská komise 
posunula problematiku malých a středních podniků do popředí agendy hospodářských a 
sociálních témat, rovněž však zdůraznil, že je stále třeba hodně zlepšit, než bude možno 
tvrdit, že Evropa je skutečně nakloněna malým a středním podnikům.  
 
    Malé a střední podniky si stěžují na nejasnost a nesrozumitelnost legislativy. Velké 
podniky mají právníky, kteří jim zákony vyloží. Mnohé malé podniky si nemohou takové 
náklady dovolit. Je tudíž nezbytné, aby legislativa byla napsána jasně, nebyla neurčitá ani 
matoucí a neumožňovala rozdílné interpretace. EHSV se domnívá, že Komise a vlády 
evropských států tomuto problému neporozuměly, a výsledkem je, že po celé Evropě máme 
příliš mnoho různých výkladů téhož předpisu. Vlády jednotlivých států legislativu zbytečně 
vylepšují novými požadavky (tzv. gold plating), což některým malým a středním podnikům 
znesnadňuje pochopení a zavedení vnitrostátní legislativy. Zároveň to brání rozvoji 
přeshraničního obchodu. 
 
    EHSV vyjádřil zklamání nad skutečností, že přezkum neidentifikuje problémy související 
s definicí MSP, o které se domnívá, že je zastaralá. Zvýšení výkonnosti díky mechanizaci a 
změny v pracovních postupech radikálně změnily způsob, jakým podniky fungují. Více než 
98 % všech evropských podniků spadá do současného pojetí kategorie malých a středních 
podniků. To, co dříve vykonávalo 50 zaměstnanců, dnes zvládne 10 zaměstnanců. Chceme-li 
pomoci mikropodnikům, malým a středním podnikům, potřebujeme realističtější definici 
těchto podniků. To je jeden z hlavních důvodů, proč se současná legislativa týkající se 
malých a středních podniků často míjí účinkem. Tabulka uvádí současné definice malých, 
středních a mikro podniků. 
 
 

                                                 
1  Tento článek byl zpracován jako jeden z výstupů výzkumného záměru "Rozvoj finanční a účetní teorie a její 

aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska" registrační číslo MSM, RP 6138439903. 
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Druh podniku Celkový počet zaměstnanců Roční obrat nebo celková roční rozvaha 
Střední < 250 50 mil EUR nebo 43 mil EUR 
Malý < 50 10 mil EUR nebo 10 mil EUR 
Mikro < 10 2 mil EUR nebo 2 mil EUR  

 
   EHSV vyjádřil dále zklamání nad skutečností, že přezkum neidentifikuje problémy v 
oblasti samostatné výdělečné činnosti. Příliš mnoho evropských zemí vystavělo umělé 
překážky občanům, kteří chtějí rozvinout své podnikatelské schopnosti a založit si malý 
podnik. Neexistuje žádná evropská právní definice samostatné výdělečné činnosti, takže je 
tento pojem zneužíván a působí zmatek v podnicích i úřadech. Tato otázka by měla být 
chápána jako problematická. Vymezení pojmu "osoba samostatně výdělečně činná"  by 
mělo být důležitou položkou v programu Komise, ale dosud tento problém nebyl 
pojmenován nebo byl přehlížen. 
 
Doporučení EHVS: „Definice malých a středních podniků musí být přezkoumána a je 
třeba doložit, jaký by byl účinek definování mikropodniků a MSP pomocí alternativních 
hodnot ročního obratu a roční rozvahy.“ 

 

Abstrakt   

Text je zaměřen na stručné informace o řešení některých problémů souvisejících zejména 
s definicí malých a středních podniků dle stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru z 22. října 2008. 

Klí čová slova: malé a střední podniky, osoba samostatně výdělečně činná. 
 

Summary 

Text is summarizing informations about resolving problems with definitions of small and 
medium sized enterprises with accordance to European Economic and Social Committee from 
October 22nd, 2008. 

Key words: Small and Medium-Sized Entities, Self Employment. 
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