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České fi rmy dlouhodobě trpí nedostatkem pra-
covní síly. Zvláště menší a  střední podniky si 

ale často nemůžou dovolit fi nančně náročné mo-
dernizace, a tak se stále častěji dovážejí lidé ze za-
hraničí. Nulová nezaměstnanost by se mohla řešit 
i  přesunem lidí ze státního sektoru, říká předseda 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků 
(AMSP) Karel Havlíček. Nad tím, jak těžké je v sou-
časné době začít podnikat a jak dlouho může Česko 
těžit z ekonomického růstu, se zamýšlí v rozhovoru 
pro Týdeník Echo.

Stále se říká, že ekonomika je „rozjetá“ a že jsou 
ideální podmínky pro podnikání. Je to skutečně 
tak? Zažívají fi rmy zlaté časy?

Stále je ekonomické prostředí dobré a  přeje fi r-
mám. Není to už tak dobré, jako to bylo v předcho-
zích třech čtyřech letech, trochu se to přibrzďuje, 
ale to je normální. Žádný růst není věčný. Firmy už 
jsou zkušenější po světové krizi a  vědí, že stromy 
nerostou do nebe. Řekl bych, že teď se nacházíme 
na vrcholu. Zatím nesledujeme pokles, ale velký 
růst už také ne. Částečně je to dáno i  tím, že pro 
růst je třeba kapacitně zabezpečit výrobu. A  dnes 
vidíme, že skutečně nejsou lidi. Vím, že už to zní 
trochu jako fráze, ale máme zde regiony, kde je ob-
jektivně nulová míra nezaměstnanosti. Jsme v  si-
tuaci, kdy fi rmy zainvestují, ale poté nemají stroje 
kým obsadit.

Firmy stoprocentní zaměstnanost dost často 
řeší „dovozem“ lidí ze zahraničí. Je to udržitel-
né a správné řešení? Nemělo by se mnohem víc 
investovat do modernizace, automatizace?

Jsou tři způsoby, jak problém nedostatku lidí 
řešit. Jedna možnost je dovážet lidi ze zahraničí. 
Popravdě řečeno, to nás nemine ani v  budoucnu. 

Každá vyspělá ekonomika, a my jsme vyspělou eko-
nomikou, se musí smířit s  tím, že určité profese 
a činnosti budou dělat lidé ze zahraničí – protože 
domácí to nebudou chtít dělat, trh bude plný a sa-
mozřejmě cizinci budou mít zájem u nás pracovat. 
Další řešení je to, co jste naznačila. Tedy postup-
ný přechod na nové technologie. Ale je třeba zdů-
raznit, že to není vůbec jednoduché. Pro firmy to 
znamená změnu procesů, změny výrobních parků, 
velmi často i  změny dodavatelsko-odběratelských 
řetězců.

Záleží v tomto ohledu na velikosti fi rmy?
U velkých fi rem to pochopitelně nastává rychle-

ji, nutí je k tomu vztahy s ostatními velkými hráči. 
U  menších fi rem je to především otázka fi nanční 
náročnosti. Malé fi rmy si nemohou dovolit přehřát 
investice do nových technologií, byť by jim to v bu-
doucnosti mohlo pomoci. Je tu ale ještě jedna varian-
ta, a to začínat přesouvat lidi ze státního sektoru do 
soukromého sektoru. Ve veřejné sféře dnes pracuje 
skoro 700 tisíc lidí. Já se ptám, kde je důsledek té 
elektronizace? Samozřejmě učitele, zaměstnance 
ve zdravotnictví apod. nenahradíme. Ale řadu čin-
ností lze outsourcovat nebo elektronizovat. Tomu 
stát ale nejde moc naproti podle konkrétních kroků, 
které dělá.

Ono se to samozřejmě snadno říká a hůře reali-
zuje. Tento proces musí nastat přirozenou cestou. 
Česko nezvládá digitalizaci. Bavíme se o  několika 
vládách zpět. My přidáváme elektronické nástroje, 
on-line systémy, ale neumíme to využít ani k  vět-
šímu komfortu spotřebitelů a  fi rem, ani ke snížení 
počtu úředníků.

Dá se říci, jak dlouho bude ekonomika v tomto 
stavu a kdy začne klesat?

Kdybychom to věděli, tak zbohatneme. O tom je 
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ale podnikání. Kdo má čich, odhad a  umí pracovat 
s rizikem, ten vítězí. Pochopitelně je to otázka řady 
ukazatelů, mezi něž patří situace v Evropě, brexit... 
Otázka je, jak bude fungovat automobilový průmysl 
zejména v Německu, nehledě na to, že nyní probíhá 
vypjatá diskuse mezi USA, Čínou a  Evropou. Je tu 
celá řada vnějších faktorů a  my jsme velmi otevře-
nou ekonomikou. Druhá věc je, jak dokážeme hos-
podařit, jak budeme investovat, jak porostou mzdy, 
a  tím pádem i  koupěschopnost obyvatel. Zatím nic 
nenaznačuje tomu, že by mělo dojít k  nějakému 
dramatickému poklesu. Ale musíme tvrdě pracovat 
a  nesmíme si ulevovat, třeba zkracováním pracov-
ní doby a  podobnými nápady. Smiřme se s  tím, že 
k  prosperitě se musíme propracovat. Díky novým 
technologiím snižujme fyzickou práci, ale nesmíme 
podlehnout rétorice, že cesta k  úspěchu vede přes 
snížení objemu práce.

Zmínil jste „obchodní válku“, kterou vyvolává 
americký prezident Donald Trump. Jak hodně 

se týká menších a středních českých podniků? 
Zatím se samozřejmě hovoří spíše o  velkých 
společnostech v automobilovém průmyslu.

Je to sekundární dopad. Velké ekonomické krize 
nikdy nepřicházejí v  malých sektorech, ale v  těch 
velkých. Například vznikne krize ve finančním sek-
toru, přeleje se do takzvané velké ekonomiky – to 
byly například problémy amerických automobilek 
v době světové krize – ale jakmile mají problém velcí 
hráči, okamžitě mají problém i ti malí. Bylo to vidět 
třeba i v minulosti u nás na Ostravsku, když skon-
čily velké společnosti – lidé přišli o  práci, přestali 
nakupovat, zastavil se malý průmysl, obchod a služ-
by. Problém velkých vždy znamená, že v určité době 
budou mít problémy i ti malí.

Jak je těžké začít v  těchto náladách – hovory 
o krizi, hrozby cel – podnikat? Mají tyto zprávy 
vliv na začínající podnikatele?

Jsou tím samozřejmě ovlivněni. A  nejen tím. 
Jsou si vědomi, že není jednoduché se v  současné 

 VELKÉ EKONOMICKÉ 
KRIZE NIKDY 

NEPŘICHÁZEJÍ 
V MALÝCH 

SEKTORECH, ALE 
V TĚCH VELKÝCH. 
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 FIRMY SE MUSÍ 
NAUČIT V KAŽDÉ 
SITUACI HLEDAT 
ŘEŠENÍ, TO 
JE ZÁKLADEM 
PODNIKÁNÍ. 

extrémní konkurenci prosadit. Na druhou stra-
nu podnikání je o  překážkách a  výzvách. Člověk, 
který chce podnikat, se nemůže zaleknout toho, 
že se tu řeší nějaký americko-evropský obchodní 
spor. Podnikání je o  každodenním řešení problé-
mů. A čím déle člověk podniká, tím většímu množ-
ství problémům čelí. Firmy se musí naučit v každé 

situaci hledat řešení, to je základem podnikání. 
V tomto mají určitou výhodu menší firmy. Dovedu 
si představit, že pro velké energetické nebo auto-
mobilové koncerny případná cla a  bariéry mohou 
být i  likvidační. Ale malá firma se dokáže situaci 
pružněji přizpůsobit, může rychleji změnit sorti-
ment, dodavatele, trhy a podnikat dál. P

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, doktorské studium 
dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v  Praze, 
kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval 
na docenta. Manažerská studia absolvoval na PIBS při 
Manchester Metropolitan University. Od 90. let hájí na 
institucionální úrovni zájmy podnikatelů, je spoluzakla-
datelem a  předsedou představenstva Asociace malých 

a středních podniků a živnostníků ČR. Od r. 1990 pod-
niká, je spolumajitelem skupiny malých a středních firem 
Sindat Group. Spolupracuje rovněž s  akademickou sfé-
rou, na VŠFS vede fakultu a studijní program Ekonomi-
ka a management. Od r. 2018 je rovněž místopředsedou 
Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
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