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Zápis z workshopu „Malé a střední podniky – současnost a vize“ 

České Budějovice, 15. 11. 2018 

Hlavní řešitel projektu doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. přivítal přítomné hosty a představil téma 
Malých a středních podniků. Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. uvedl hlavní projektové cíle. Jednotliví účastníci 
workshopu se představili a krátce popsali svoji úlohu v projektu. 

Za jednotlivé problémové okruhy prezentovali: 

 doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. – Ekonomicko-finanční řízení a správa, regulace finančních 
toků; 

 doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. – Legislativně-právní základna, administrativa; 
 Ing. Petra Pártlová, Ph.D. – Analýza, vyhodnocení a vize rozvoje vnějšího okolí – venkovské prostředí 

– základna pro MSP v ČR – téma prezentace Stanovení ekonomického potenciálu pro MSP  
ve venkovském prostoru; 

 Ing. Jarmila Straková, Ph.D. – Strategické řízení a rozhodování – téma prezentace Stabilizace  
a rozvoj MSP ve venkovském prostoru; 

 Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D. – Specifika a klíčové požadavky personálního řízení MSP a start-upů, 
vzdělávání a rozvoj manažerů MSP, personálně-poradenské služby pro MSP a start-upy; 

 Ing. Marek Vokoun, Ph.D. a Ing. Iveta Kmecová, Ph.D. – Interní a externí inovační aktivity, inovační 
management a controlling, řízení změn, inovační konkurenční výhoda. 

Z projektových partnerů a dalších účastníků workshopu vystoupili: 

 Bc. et Bc. Tomáš Novák – KS NS MAS ČR Jihočeského kraje; 
 Ing. Luděk Keist – Jihočeská hospodářská komora – téma prezentace Úloha MSP v Jihočeském 

regionu při jeho rozvoji; 
 Ing. Radka Rajnochová – CzechInvest – téma prezentace Role agentury CzechInvest v rozvoji MSP; 
 Mgr. Matěj Mareš – Hospodářská komora ČR, VÚPP, v. v. i. – MSP jako stabilizátor národní 

ekonomiky – téma prezentace Role MSP a podpora podnikavosti; 
 Libor Jungvirt – AMSP, Liva Předslavice, s. r. o. 

V průběhu všech vystoupení byl prostor pro diskuzi s účastníky workshopu a došlo k projednání 
jednotlivých návrhů řešení a postupů. 

 

Přílohy: 

 Pozvánka 
 Prezenční listina 

Vypracovala Bc. Šustková 


