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NÁZORY MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ 

Dotazníkového šetření na území MAS Podbrněnsko se zúčastnilo celkem 91 podnikatelských 

subjektů.  Převážnou část dotazovaných tvořily podnikající fyzické osoby, šetření se ovšem 

zúčastnily i některé významnější právnické osoby – zejména společnosti s ručením 

omezeným. Respondenti byli dále rozděleni do kategorií podle jejich hlavní podnikatelské 

činnosti, kdy největší počet dotazovaných společností se zabývá maloobchodem (36 %). Již 

v menší míře (15 %) byly zastoupeny ekonomické subjekty, jejichž hlavní předmět podnikání 

je drobná výroba (truhláři, kovoobráběči, kameníci a další). Stejné procento (15 %) tvořily i 

podnikatelské subjekty provozující služby pro občany, mezi které nejčastěji spadaly 

kosmetické a kadeřnické salóny. Majitelé a provozovatelé pohostinských a ubytovacích 

zařízení tvořili 13 % respondentů. Dalšími účastníky dotazníkového šetření byli zemědělci (9 

%), větší průmyslové podniky (7 %) a další ekonomické subjekty (5 %), mezi kterými se 

objevily například realitní kanceláře.  

 

Obr. 1: Struktura dotazovaných dle jejich hlavní podnikatelské činnosti 

Zdroj: Vlastní šetření 

Šetření se v největší míře zúčastnily podnikatelské subjekty s malým počtem zaměstnanců. 

Více než 50 % z celkového počtu dotazovaných jsou samostatně podnikající osoby (bez 

zaměstnanců) nebo společnosti s jedním zaměstnancem. Druhou nejpočetnější skupinu tvořily 

podniky s 2-5 zaměstnanci. Podniky s počtem zaměstnanců větším než 5 se dotazníkového 

šetření téměř neúčastnily. Největší firmou podílející se na šetření byl průmyslový podnik 

H+H, s.r.o. (30 zaměstnanců) z Pravlova, jejíž hlavní podnikatelskou činností je 

kovoobrábění, a Klempířství Kohút s.r.o. (20 zaměstnanců) sídlící ve Cvrčovicích. 
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Obr. 2: Zastoupení podniků dle počtu zaměstnanců   

Zdroj: Vlastní šetření 

Jako nejčastější problém, nedostatek, podnikatelé uvádějí silnou konkurenci. Z toho plyne 

i pokles poptávky po jejich zboží a službách. Jako problém byly často uváděny také 

administrativní bariéry, mezi kterými respondenti zmiňovali nejen nepružnost úřadů, obcí 

a kraje, ale také obtížnou administrativu při získávání dotací a grantů. Řada z nich uvádí 

problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. 

 

 

Obr. 3: Problémy podnikatelů v regionu MAS Podbrněnsko  

Zdroj: Vlastní šetření 

Co se týče budoucích plánů respondentů, tak nejvíce z nich jich uvedlo (41,8 %), že se 

chystají rozšířit výrobu či nabídku svých služeb. Téměř 30 % má v plánu v budoucnu 

stagnovat, tedy pokračovat ve stejné podobě v jaké se nacházejí nyní. Čtvrtina z nich plánuje 

rekonstrukci svých prostor či zařízení, kdy nejčastěji takto odpověděli ti respondenti, kteří 
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plánují do budoucna také rozšířit své podnikání. Mezi dotazovanými se vyskytli i tací, kteří 

v následujících letech plánují omezit či dokonce ukončit svou činnost, kdy jedna část takto 

odpovídajících podnikatelů uvedla, že odchází do důchodu a druhá polovina uvedla, že tento 

způsob podnikání není v rámci obcí MAS Podbrněnsko konkurenceschopný.   

 

Obr. 4: Budoucí plány podnikatelů z území MAS Podbrněnsko 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z celkového počtu 91 dotazovaných podnikatelů 55 uvedlo, že uvažuje o čerpání dotace 

z MAS, ale zároveň jen 13 z nich má zkušenosti s dotacemi již z minulosti. Těchto 13, již 

v minulosti podpořených podnikatelských subjektů, jsou zemědělské podniky a drobní 

řemeslníci, kdy většina z nich má zkušenosti s čerpáním dotací ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF). 

Respondenti, kteří uvažují o MAS jako o možném dotačním zdroji, pak nejčastěji uvedli, že by 

dotace z MAS využili na rekonstrukce a rozšiřování vlastního zázemí (50,9 %). Mnoho z nich 

by také použilo dotaci na modernizaci vybavení (47,3 %), a to jak na nákup nových strojů 

a nových technologických zařízení, tak na nákup běžného vybavení kanceláře, obchodu 

či pohostinství. Již v menší míře se vyskytovaly myšlenky na investice do reklamy a 

propagace (18,2 %). O použití dotace z MAS na proškolení personálu nebo na zaplacení 

účasti na specializovaných kurzech uvažovala jen zanedbatelná část respondentů.  
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Obr. 5: Vhodné způsoby dotační podpory místních podnikatelů ze strany MAS Podbrněnsko 

Zdroj: Vlastní šetření  

Vzhledem k nízké konkurenceschopnosti místních malých podnikatelů (vyplynulo z šetření), si 

respondenti myslí, že mimo finanční podpory by MAS mohla podpořit jejich podnikání 

společnou propagací a navíc by jim mohla poskytnout i kvalitní informační servis. 
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