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Zdravý selský rozum? 
sensus communis – obecné smýšlení 

prosté realistické uvažování 

Occamova břitva 

 

► Intuice 

 

►Zkušenosti osobní 

 

►Zkušenosti generací 

 

►Genetická výbava – druhu i jedince 
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Podnikatel – sedlák moderní doby 

 

►Motivace, ambice 

 

►Samostatnost, sebevědomí 

 

►Intuice 

 

►Zdravý úsudek 

 

►Zkušenosti 
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Verba movent exempla trahunt 

Příklady táhnou 

 

►J.Hlávka, E.Kolben, V.Klement  

 

►R.Jančura, T.Březina, Z.Frolík 

►Z.Petrofová, J.Valová, O.Girstlová 

 

►Dr.Oetker – Kvalita je nejlepší recept 
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Selský rozum v podnikání 

 

Výběr z Desatera A.Oetkera: 

►Pracuj s nasazením všech sil 

►Buď spořivý! 

►Vše si zapisuj, veď účetní knihy 

►Čti! 

►Uč se! 

►Jen nic nepoctivého, nečestného, neupřímného 
 

Zdroj: Geršlová, J.: Dějiny moderního podnikání. Professional 
Publishing, Praha 2012 
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Podnikání a pravidla 

 

 

►Hodnoty 

 

►Danosti 

 

►Zákony a předpisy 
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Regulátoři a šiřitelé dobra 

►Kdo to jsou? 
• chtějí uplatňovat vliv, právo rozhodovat či mít moc 

• nenesou odpovědnost, nedopadají na ně důsledky jejich jednání 

►Co dělají? 
• navhují trestnost úmyslu krátit daně 

• prosadili míchání biolíhu do PHM 

• zavádějí Whistleblowing 

• prosazují „kvóty na ženy“ 

• připravují ČSN pro Management systému společenské odpovědnosti 
organizací (Úřad pro techn.normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, ČSN 01 0391) 

►Proč to dělají? 

 



Sedlák bez vrchnosti 

Vybrané aktivní ekonomické subjekty: 

 

►Bez zaměstnanců        837.211 

►MSP (do 250 zam.)      275.689 

Zdroj: ČSU, k 19.3.2014  

 

►zaměstnávají přes 1,8 mil. zaměstnanců, což 
představuje 60,88 % všech pracovníků ČR 

 

►na vývozu se podílí cca 51 % 

 

►na dovozu cca 56 %.  
Zdroj: MPO ČR - Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 
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Dopady regulace 

 

►Investiční pobídky 

 

►Zákon Florange 

 
Zákon nutí vedení firmy s více než 1000 zaměstnanci, která chce uzavřít 

svou továrnu, aby předtím nejméně tři měsíce hledala kupce.  

Když to neučiní, dostane pokutu 28 000 eur (766 000 korun) na jedno 

zrušené pracovní místo, až do maxima dvou procent svých ročních 

tržeb. 
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Budoucnost svobodného podnikání? 

 

Čekají nás těžké časy, pod heslem:  

„Regulátoři všech zemí, spojte se!“ 

 

Nikdy ještě, pokud vím, neudělali mnoho dobrého lidé, kteří 
předstírali, že provozují nějakou činnost pro dobro 
společnosti." (Smith 2001, str. 389) 

 

Podnikání je lidem vrozeno. 

 

Zdravý selský rozum nikdy nezanikne! 
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Děkuji za pozornost,  

Radomil Bábek 

 

Ven z krabice, 2014 


