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PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

Důvod předložení 

Materiál podává informaci o vývoji a stavu podnikatelského prostředí v České 
republice v roce 2019. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) připravilo na základě usnesení vlády 
č. 689 ze dne 30. září 2019 a na základě §9 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého 
a středního podnikání a jeho podpoře materiál s názvem "Zpráva o vývoji podnikatelského 
prostředí v České republice v roce 2019" (dále jen "materiál"), který obsahuje informace o 
snižování administrativní zátěže podnikatelů a informace o podporách pro malé a střední 
podnikatele za rok 2019. Materiál se zaměřuje na obě tyto stěžejní oblasti a byl zpracován ve 
spolupráci s ostatními ministerstvy a úřady státní správy. 
 
Oblast snižování administrativní zátěže podnikatelů patří dlouhodobě k prioritám vlád ČR. 
Od roku 2013 je pokrok ve snižování administrativní zátěže podnikatelů sledován 
prostřednictvím opatření. V letech 2013-2018 bylo zrealizováno 115 opatření vedoucích 
ke snížení administrativní zátěže. Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 
www.mpo.cz jsou každoročně zveřejňovány aktuální informace o této agendě 
(www.mpo.cz/AZ). 
Usnesením vlády č. 463 bylo ústředním orgánům státní správy uloženo pokračovat v plnění 
opatření na snižování administrativní zátěže1 podnikatelů, zaměřit pozornost na nejvíce 
zatěžující oblasti (placení daní, podmínky podnikání, vstup do podnikání, statistika) včetně 
vybraných opatření. Dlouhodobým cílem pro všechny orgány státní správy je pak snížení 
zátěže při podnikání prostřednictvím 40 opatření do konce roku 2020 a další přeměření 
administrativní zátěže podnikatelů uskutečnit v roce 2021. 

Oblast vývoje malého a středního podnikání (MSP) byla v roce 2019 zaměřena na hlavní 
priority podpory MSP a to ve výzkumu a vývoji pro inovace, konkurenceschopnosti MSP, 
energetice, energetických úspor a infrastruktuře. Podpory MSP dále směřovali 
i pro vysokorychlostní přístupové sítě k internetu a informačních a komunikačních 
technologií, ekonomické diplomacii, trhu práce a zpracování zemědělských produktů.  

Obsah materiálu 

Materiál je rozdělen na tři hlavní části. První část se věnuje snižování administrativní 
zátěže při podnikání v roce 2019, druhá část je zaměřená na podporu pro malé a 
střední podnikatele v roce 2019, třetí část shrnuje plány do budoucna.   
 
První část - Snižování administrativní zátěže podnikatelů  
V úvodu je uveden přehled o stavu plnění opatření naplánovaných z předchozího období. 
V proběhu roku 2019 se podařilo splnit 13 opatření, u nichž lze vyčíslit úsporu 
administrativních nákladů na 313,489 mil. Kč/rok. Pro další období zůstává v plnění dalších 
13 opatření. Podařilo se dosáhnout i dlouhodobého cíle, kterým je snížení zátěže 
prostřednictvím 40 opatření do konce roku 2020. Materiál informuje o stavu plnění opatření 

                                                 
1
 Část administrativních nákladů, kterou podniky nebo podnikatelé vynakládají pouze proto, že jim to nařizuje regulace 

(administrativní zátěž je tedy podmnožinou administrativních nákladů, neboť administrativní náklady zahrnují i ty činnosti, které 
by podniky zajišťovaly, i kdyby byla regulace odstraněna). 

http://www.mpo.cz/AZ


Stránka 2 (celkem 3) 

ze živnostenského balíčku, o stavu plnění opatření z Plánu systémového snížení 
administrativní zátěže podnikání na období 2019-2022 a o postupu v oblasti digitalizace 
služeb pro podnikatele.  
 
Druhá část - Malé a střední podnikání (MSP) 
Druhá část obsahuje informaci o vývoji podnikatelské činnosti a důležitou oblast v posilování 
konkurenceschopnosti MSP, kterým je Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OP PIK). V OP PIK je alokováno cca 116 mld. Kč. Ze statistik 
vyplývá, že segmentu malých a středních firem bylo v roce 2019 proplaceno téměř 3 tisíce 
žádostí za 8,5 mld. Kč.  
Jsou uváděny další podpory v roce 2019 zaměřené na aplikovatelnosti výsledků výzkumu 
a vývoje v podnikové sféře, snižování spotřeby energie a energetické náročnosti pro MSP, 
programy na podporu Startupů, rozvoj zahraniční spolupráce, ekonomickou diplomacii, 
oblast sociálního podnikání, oblast podpory MSP v sektoru zemědělství, v oblasti posilování 
zaměstnanosti a rovněž informace týkající se elektronické evidence tržeb, zajišťovacích 
příkazů a DPH. Materiál obsahuje rovněž statistická data o podnikatelské činnosti.  
 
Třetí část - Plány do budoucna  
V závěrečné části Plány do budoucna je za oblast snižování administrativní zátěže 
podnikatelů podána informace o plánovaném postupu plnění sektorových opatření, která 
byla naplánována v matriálu „Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na 
období 2019-2022“. Z 90 opatření se jich v roce 2019 podařilo 24 splnit. Zároveň byla 
provedena aktualizace Plánu, čímž se rozšířil počet opatření na 122. 
Jsou popsány plánované kroky jak v oblasti digitalizace, tak u opatření vycházejících 
ze živnostenského balíčku,  který upozorňuje na nejproblematičtější a nejzatěžující oblasti, 
na které je třeba se zaměřit především.   
 
Jednou z hlavních priorit v oblasti podpory malého a středního podnikání je příprava 
budoucího programového období 2021–2027. Především se jedná o posilování 
konkurenceschopnosti a rozvoj dovedností malých a středních podniků. Jde především o 
následující témata: pořízení nových technologických zařízení, podporu služeb pro rozvoj 
podniků typu spin-off, spin-out astart-up, podporu poradenských služeb pro MSP, podporu 
využívání inovační infrastruktury, podporu účasti malých a středních podniků na zahraničních 
veletrzích a výstavách včetně organizace seminářů a dalších akcí za účelem vstupu 
na zahraniční trhy. 

Dopady navrhovaného řešení 

Předložený materiál má pozitivní dopad na podnikatelské prostředí. Návrh nemá 
dopady na veřejné rozpočty, životní prostředí ani rovnost žen a mužů. 
 
Předložený materiál neklade žádné nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 
Navrhovaná opatření nemají přímý dopad na životní prostředí, rovnost žen a mužů a sociální 
vztahy (materiál byl zpracován dle metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro 
materiály předkládané vládě ČR). 
Materiál předkládá přehled opatření na redukci administrativní zátěže dopadající 
na podnikatele. Jsou navrhována konkrétní opatření a postupy, která napomohou dalšímu 
zjednodušení administrativy. Realizace opatření bude mít pozitivní dopad na podnikatelské 
prostředí. 
 

Připomínkové řízení 

Materiál byl projednán v souladu s Jednacím řádem vlády v meziresortním připomínkovém 
řízení, které probíhalo od ………do ………. Přehled připomínek a jejich vypořádání je 
uveden v části IV. tohoto materiálu. 
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