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Česko se stane zemí podnikatelek. Možná 

 

Praha – Češi a Češky se prý málo vrhají do podnikání a nevzniká tu dostatek nových firem. 
Úspěšnější nejsou v tomto ohledu prý jenom pobaltské země, ale i Polsko či Slovensko. Speciálně 
Polsko je v některých médiích označováno za „zemi podnikatelek“ a je nám dáváno za vzor. Podle 
expertů je však situace složitější. A hlavně – Česká republika na tom zatím není v mezinárodním 
srovnání vůbec tak špatně.  
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„Tomu, že je nám Polsko dáváno za vzor v podnikavosti žen nebo dokonce v podmínkách pro založení 
nové firmy, se sami Poláci dost diví. Je sice pravda, že třeba počet žen, jejichž hlavní zdroj příjmů 
pochází ze samostatné výdělečné činnosti je v Polsku násobně vyšší, než u nás. Důvod ovšem neleží 
na větší podnikavosti polských žen, ale v tom, že Poláci preferují „Švarc systém“ v míře, která je u nás 
nepředstavitelná,“ vysvětluje ředitel Centra podpory podnikání Praha Ing. David Janata. 
 
Ví přitom, o čem mluví. Centrum podpory podnikání Praha dlouhodobě spolupracuje s polskou 
etablovanou a úspěšnou neziskovou organizací Fundacja MaMa, jejímž cílem je zlepšit podmínky, 
které mají ženy na polském trhu práce. To obnáší například právě omezení „Švarc systému“ na úkor 
normálních zaměstnaneckých poměrů.  
 
„Když to vezmu jen s lehkou nadsázkou – nám jsou, a to nejen v této oblasti, dáváni za vzor Poláci a 
Polákům zase my. A tady je to dokonce obráceně. Pokud si totiž nějaký stát zaslouží přívlastek „země 
začínajících podnikatelek“, je jím právě ČR. Jistě, například nedávný průzkum společnosti NSG 
Morison ukázal, že u nás ženy tvoří pouze 30% podnikatelů, nicméně to se, alespoň podle mého 
názoru, rychle mění,“ konstatuje Janata. 
 
Kdyby se mělo vyjít jen ze zkušeností Centra, tak z hlediska podílů klientů a klientek je převaha žen, 
které hledají pomoc při startu vlastního podnikání násobná. Jakkoliv se nemusí jednat o úplně 
reprezentativní vzorek, stávající trend ukazuje celkem jasně. Otázkou je, jak dlouho se tento trend 
udrží.  
 
Letošní rok je totiž z hlediska podnikání skutečně zlomovým. Bohužel i v tom negativním slova 
smyslu. Výsledky prvního čtvrtletí totiž poprvé v novodobé historii ČR ukazují, že větší počet 
živnostníků zkrachoval, než kolik jich nově s podnikáním začalo. Důvodem jsou podle expertů i vládní 
reformy, které avizují například zrušení slevy na dani u paušálů. 
 
„Podporu živnostenského podnikání měly v programu všechny vládní strany. Politici by se tedy měli 
zamyslet, jak živnostníkům pomoci, ne jim škodit. Jinak nám bude za krátko zatím srovnatelné Polsko 
dáváno za vzor právem,“ uzavírá Janata.  
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