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Manažerské shrnutí 

Materiál byl vypracován Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě úkolů uložených 

usnesením vlády č. 486 ze dne 8. července 2019, zohledňuje i úkoly z usnesení vlády č. 689 

ze dne 30. září 2019 (část věnovaná snižování administrativní zátěže podnikatelů) a na základě 

§9 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a jeho podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů (část věnovaná informacím o podporách pro malé a střední podnikatele). 

Snižování administrativní zátěže podnikatelů 

▪ Byl stanoven hlavní cíl „zrealizovat 40 opatření na snížení administrativní zátěže podnikatelů 

do konce roku 2020“. V průběhu roku 2019 se podařilo plně implementovat 13 opatření 

na snížení administrativní zátěže při podnikání. Jelikož bylo za období let 2017 až 2019 

zrealizováno celkem 46 opatření, lze konstatovat, že stanovený cíl do roku 2020 byl již 

dosažen. Přesto v plnění dalších 13 opatření úřady státní správy pokračují. 

▪ K nejvyšší úspoře administrativní zátěže přispělo pokračování elektronizace ve veřejné správě, 

tj. zavádění inteligentních formulářů pro komunikaci s celní správou nejen v oblasti daňové, 

ale také rozšíření komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení prostřednictvím 

eNeschopenky.  

▪ Ze čtyřletého Plánu systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období  

2019–2022, ve kterém bylo naplánováno celkem 90 konkrétních opatření, se již podařilo 24 

splnit a v plnění dalších opatření se pokračuje.  

▪ HLAVNÍ PRIORITY:  

1. Změny v zákonech jen dvakrát ročně 

Novelizací zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákonem 

č. 277/2019 Sb. ze dne 15. 11. 2019 byly stanoveny dva dny, 1. ledna a 1. července, 

pro zavádění nových zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty.  

2. Zjednodušení on-line založení podnikání  

Propojení Registru živnostenského podnikání s Portálem občana. Podnikatelé tak mohou 

z pohodlí domova, bez nutnosti instalace speciální aplikace, činit podání vůči 

živnostenskému úřadu a ohlašovat tak živnost, podávat žádost o koncesi nebo přihlášku 

k důchodovému a zdravotnímu pojištění a registraci k daním. 

3. Jednotná databáze formulářů pro podnikatele na nově upraveném portálu 

Na nově upraveném portálu www.businessinfo.cz byly shromážděny formuláře 

pro podnikatele v interaktivní podobě a podnikatelé tak nemusí složitě vyhledávat formuláře 

státní správy na řadě pracovišť a webů. Průměrná návštěvnost portálu je přes 300 000 

návštěvníků za měsíc.    

4. Podpora rodinného podnikání 

Rodinné podnikání pomáhá stabilizovat české hospodářství. Usnesením vlády č. 330 

ze dne 13. května 2019 byla schválena definice pojmů "rodinná živnost" a "rodinná 

obchodní korporace". V návaznosti na přijetí definice MPO ve spolupráci s AMSP ČR 

zpracovalo příručku "Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to?". Byla připravena 

registrace rodinných podniků, která byla spuštěna v březnu 2020. Následně na to 

ČMZRB otevřela výzvy v programu Expanze pro rozvoj rodinného podnikání, díky 
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čemuž budou moci získat bankovní záruky a úvěry za ještě výhodnějších podmínek, 

než tomu bylo doposud. 

5. Elektronizace a digitalizace veřejné správy  

Kupř. Úřad průmyslového vlastnictví dále rozšířil možnost elektronické komunikace 

s Úřadem, kdy aplikace pro elektronické podávání byla rozšířena o zobrazování 

příchozí/odchozí korespondence v přehledu spisu uživatele. Funkcionalita je přístupná pro 

uživatele autentifikované prostřednictvím národní identitní autority; Ministerstvo financí 

pokračovalo v zavádění inteligentních formulářů pro komunikaci s Celní správou ČR 

na základě aktuální nové legislativy nejen v oblasti daňové, ale též pro účely plnění 

oznamovacích povinností, registrace atd., Ministerstvo zemědělství umožňuje plnění 

povinností uložených veterinárním zákonem prostřednictvím informačního systému Státní 

veterinární správy. 

6. Zamezení duplicitám - sdílení dat mezi orgány státní správy  

Kupř. při poskytování statistických údajů o obchodu se zbožím mezi ČR a jinými státy EU 

v gesci Ministerstva financí, Generálního ředitelství cel a Českého statistického úřadu, 

došlo ke zvýšení prahu na 12 mil. Kč pro směr přijetí a odeslání zboží. 

Úspora administrativní zátěže s dopadem na všechny dotčené subjekty: 

20,1 mil. Kč/rok. 

7. Ochranné známky 

Kupř. došlo ke sladění podmínek v oblasti ochranných známek s právem Evropské unie. 

Sjednocením systému ochranných známek v celé EU se zjednodušil jejich zápis a díky 

upřesnění podmínek žádosti o obnovu zápisu ochranné známky v rámci přezkumného 

soudního řízení byla posílena právní jistota vlastníka. 

8. Trh práce 

Kupř. administrativní zátěž se snížila novelou zákona o zaměstnanosti v případě 

zaměstnávání zahraničních zaměstnanců, díky přenesení informační povinnosti vůči Úřadu 

práce ČR z tuzemských subjektů přijímajících vyslané zahraniční pracovníky na jejich 

zahraniční zaměstnavatele. Novelou zákona o pojistném na sociálním zabezpečení došlo 

pro OSVČ ke snížení některých negativních dopadů (posunutí zániku nemocenského 

pojištění po první zmeškané platbě, posunutí penalizace, atd.) změnou splatnosti pojistného 

na důchodové a nemocenské pojištění. Přechod na novou splatnost záloh na pojistné má 

příznivý dopad na OSVČ, protože období bez penalizace se prodlužuje až do konce 

následujícího měsíce, za který se pojistné platí.   

9. Redukce statistiky  

V tomto období MPO zajišťovalo celkem 9 zjišťování z oblasti zbrojního průmyslu, 

energetiky, hutního a ocelářského průmyslu. Snížení administrativní zátěže bylo docíleno 

významným snížením počtu respondentů (o 40 %) u zjišťování Eng (MPO) 4-01 – Roční 

výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů a podstatným snížením počtu 

zjišťovaných ukazatelů (o 41 %) u zjišťování Eng (MPO) 5-01 – Roční výkaz o dodávkách 

elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla. 

Snížení počtu respondentů a zjišťovaných ukazatelů bylo provedeno na základě sdílení 

údajů s Energetickým regulačním úřadem. Ke snížení statistického zjišťování také přispělo 

zrušení statistického zjišťování prostřednictvím výkazů, výkazů Z (MZ) 1-99 a E (MZ) 7-02 

Ministerstva zdravotnictví. Další redukce statistiky je dále plánována. 

 



 

5 
 

10. Zlevnit a zrychlit zakládání nízkonákladových s. r. o.  

Peněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným bude možné splatit i jiným způsobem, 

nepřesáhne-li výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 tis. Kč. Odpadne tak povinnost 

zřizovat zvláštní účet u banky, protože bude možné uložit vklad např. u notáře. Novela 

zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. nabyde účinnosti 1. ledna 2021.   

▪ Očekávaná úspora administrativních nákladů za rok 2019, u všech realizovaných opatření, 

u kterých bylo možné zátěž vyčíslit, dosahovala nejméně 661,23 mil. Kč za rok. Data byla 

známa u 67 % opatření. 

 

Z pohledu administrativní náročnosti při plnění podmínek spojených s podnikáním byly formulovány 

neproblematičtější oblasti s nejvyšší podnikatelskou administrativní zátěži. Proto je třeba se 

prioritně zaměřit na následující oblasti:  

1. Zjednodušení v oblasti daní:  

- realizace projektu MOJE daně  

- paušální daň pro podnikatele 

- předávání údajů z účetní závěrky rejstříkovým soudům 

2. Digitalizace procesů a sdílení dat uvnitř veřejné správy: 

- portál podnikatele 

- databáze informačních povinností pro podnikatele 

3. Snížení počtu statistického zjišťování: 

- využívání ekonometrických modelů  

- snižování prahů pro statistické jednotky  

- využití existujících administrativních zdrojů 

4. Exekuce z pohledu nákladů pro podnikatele (zaměstnavatele) – omezení součinnosti a 

kompenzace nákladů zaměstnavatelům  

5. Snížení administrativy při stavebním řízení – nový stavební zákon, „one-stop-shop“ pro 

vyřizování žádostí 

 

MPO v roce 2019 zpracovalo tzv. Živnostenský balíček, který cílí na hlavní problémové okruhy 

z pohledu podnikatelského prostředí. Tvoří ho 10 konkrétních opatření včetně uvedení termínů jejich 

plnění. Jedná se např. o podporu rodinného podnikání, jednodušší rozjezd podnikání (propojením 

Registru živnostenského podnikání a Portálu občana), změny zákonů jen dvakrát ročně, konec 

daňovým výjimkám, všechny povinnosti na jednom místě (právní elektronický systém (PES) - projekt 

realizovaný HK ČR), nové webové stránky pro podnikatele BusinessInfo.cz, omezení statistických 

průzkumů nebo digitalizace formulářů. Přehled o plnění Živnostenského balíčku je k dispozici na webu 

www.zivnostensky-balicek.cz. 

V roce 2019 byl zpracován "Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 

2019 – 2022"1 (dále i "Plán 2019-2022") a schválen usnesením vlády č. 486 ze dne 8. července 2019. 

Plán 2019-2022 vypracovalo MPO ve spolupráci s jednotlivými orgány státní správy na základě žádosti 

 
1 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/podnikatelum-by-

mela-ubyt-administrativa--pocita-s-tim-plan-mpo--247476/ 

 

http://www.zivnostensky-balicek.cz/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/podnikatelum-by-mela-ubyt-administrativa--pocita-s-tim-plan-mpo--247476/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/podnikatelum-by-mela-ubyt-administrativa--pocita-s-tim-plan-mpo--247476/


 

6 
 

Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (HV PSP ČR).   

Dokument obsahuje 90 sektorových opatření a 21 projektů na digitalizaci veřejné správy. 

Statistickému zjišťování se věnuje 9 opatření, přičemž se očekává úspora administrativních 

nákladů ve výši 126,38 mil. Kč. Navrhlo se zrušení 26 informačních povinností a redukce 107 

informačních povinností. Z dostupných dat byla odhadnuta předběžná úspora ve výši 

8 629,89 mil. Kč.   

Jelikož se jedná se o otevřený dokument, mohou orgány státní správy počet opatření průběžně 

doplňovat v návaznosti na legislativní změny. V průběhu roku 2019 se počet opatření v Plánu 2019-

2022 pro jednotlivé roky rozšířil na celkových 122 opatření. 

Plán 2019-2022  
(počet opatření) 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 

55  41 19 7 

Celkem 122 

 

 

Vývoj malého a středního podnikání a jeho podpor v roce 2019  

 

▪ Podnikatelskou činnost k 31. prosinci 2019 v ČR vykonávalo celkem 2 545 149 právnických 

a fyzických osob, z toho bylo 1 160 898 malých a středních podniků. Podíl malých 

a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2019 byl 

99,8 %. 

▪ V České republice bylo k 31. prosinci 2019 evidováno celkem 3 831 792 platných 

živnostenských oprávnění, což představuje oproti roku 2018 (3 743 413) nárůst o 88 379 

oprávnění (o 2,3 %).  

▪ Hlavní priority podpory MSP: 

1. Výzkum a vývoj pro inovace: podpořeno 2134 projektů za cca 5,17 mld. Kč 

MPO podpořilo z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK) 1146 projektů v celkové podpoře 2,93 mld. Kč. Dále MPO poskytlo podporu 

aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje v podnikové sféře z národních zdrojů (Program 

TRIO) proplaceno 108 projektů v částce 1,4 mld. Kč. Technologická agentura ČR do této 

oblasti poskytla dalších 835 mil. Kč - jednalo se o 988 žádostí podnikatelů. 

2. Konkurenceschopnost MSP: přijato 5 204 plných žádostí v objemu 27 231,88 mil. Kč 

Výběrová komise schválila 2 769 projektů v objemu 13 921,18 mil. Kč. Rozhodnutí bylo 

vydáno 2 228 projektům v objemu 22 128,34 mil. Kč včetně finančních nástrojů (+15% 

financování ze státního rozpočtu u projektů CzechInvest a CzechTrade), což činí 82,21 % 

na alokaci.  

3. Energetika, energetické úspory a infrastruktura: podpořeno 449 projektů za cca 

1098 mil. Kč  

MPO podpořilo z OP PIK celkem 344 projektů v celkové dotaci 1 052 mil. Kč. MPO poskytlo 

další podporu do oblasti snížení spotřeby energie a energetické náročnosti a snížení 



 

7 
 

negativních vlivů na životní prostředí v rámci Programu Efekt 2019 - jednalo se o částku 

16 mil. Kč na 101 projektů a dále v rámci programu Energ - jednalo se o částku 19 mil. Kč 

na 4 projekty. 

4. Vysokorychlostní přístupové sítě k internetu a informační a komunikační 

technologie: podpořeno 538 projektů v celkové dotaci 746 mil. Kč 

Podpora byla poskytnuta z OP PIK. 

5. Ekonomické diplomacie: podpořeno celkem 368 žádostí v celkové dotaci 84,4 mil. Kč 

Podpořeno programy MZV. 

6. Trh práce: celková podpora činila 2,3 mld. Kč 

Na odstraňování bariér omezující osobám ve vstupu na trh práce bylo v rámci programu 

aktivní politiky zaměstnanosti MPSV a ÚP ČR bylo v roce 2019 vynaloženo 2 346 964 tis. 

Kč. 

7. Výroba a zpracování zemědělských produktů, podpora diverzifikace příjmů: 

podpořeno celkem 1219 žádostí v celkové dotaci 1,2 mld. Kč  

Ministerstvo zemědělství podpořilo oblast zvyšování efektivity výroby, diverzifikace příjmů 

a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků.  

 

Podpora malých a středních podnikatelů 

Velká přednost malých a středních podniků spočívá v jejich schopnosti rychlého přizpůsobení se 

změnám trhu či legislativy, jednodušší organizační struktuře a nižší kapitálové náročnosti ve srovnání 

s velkými podniky. 

Snahou vlády ČR je především investovat do oblasti inovací, a proto také v roce 2019 přijala 

novou strategii České republiky coby země pro budoucnost The Czech Republic: The Country 

For The Future.  

Na podporu podnikání, inovací a exportu s cílem vytvoření ucelené a uživatelsky přívětivé podpory 

firem byl vytvořen projekt tzv. sdílené podpory podnikání, který je iniciativou osmi státních institucí 

zabývajících se podporou podnikání. Členové této iniciativy jsou: Agentury CzechInvest, CzechTrade, 

CzechTourism, Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční 

a pojišťovací společnost, Technologická agentura ČR a Agentura pro podnikání a inovace. 

Vláda měla naplánováno v roce 2019 také pracovat na poli ekonomické diplomacie a realizovat 

cca 300 projektů na podporu exportu ve stovce zemí. 

Další neméně důležitou součástí ekonomiky, jsou rodinné podniky, které jsou jakýmsi stabilizátorem 

zdravé ekonomiky. Vláda v roce 2019 přijala definici rodinného podniku a rozhodla se podniknout 

kroky k popularizaci této formy podnikání, zjistit kolik těchto subjektů v ČR je a napomoci mj. 

při převodu těchto podniků na další generace. V roce 2020 vláda definici svým usnesením ze dne 

11. května 2020 č. 535 upravila s tím, že znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li 

jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň 

jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou 

nebo členem její dozorčí rady. 



 

8 
 

MPO ve spolupráci s ČMZRB, a.s., rozšířilo několik programů, ve kterých mohou rodinné podniky získat 

zvýhodněné bankovní úvěry a záruky. K těmto a dalším krokům hodlá vláda ČR využívat prostředků 

ze strukturálních fondů, proto je velmi důležité se zaměřit na přípravu nového programového období 

2021 – 2027.



 

 

1. Snižování administrativní zátěže podnikatelů 

1.1 Hlavní sektorová opatření na snižování administrativní zátěže při podnikání 

Snižování administrativní zátěže podnikatelů je od roku 2013 sledováno prostřednictvím opatření. 

V letech 2013 až 2019 se podařilo zrealizovat 1282 opatření vedoucích k jejímu snížení. V roce 

2016 proběhlo přeměření zátěže a byl nastaven cíl zrealizovat 40 opatření do konce roku 2020. 

Nové přeměření se plánuje v roce 2021. Úplný výčet naplánovaných opatření je uveden v Příloze č. 2. 

Výpočet nebo alespoň kvalifikovaný odhad administrativního a finančního dopadu na podnikatele se 

v rámci připravovaných právních předpisů provádí, je-li to možné. 

V průběhu roku 2019 orgány státní správy pokračovaly v plnění 16 opatření, která byla naplánována 

z předchozích let. Nad rámec těchto plánovaných opatření navrhly během roku dalších 11 

opatření, čímž se celkový počet sledovaných opatření v roce 2019 rozšířil na 27 opatření. 

Podařilo se plně implementovat 13 opatření. U realizovaných opatření se předpokládá úspora 

administrativních nákladů pro všechny dotčené subjekty 313,489 mil. Kč/rok, přičemž data jsou 

známa u 67 % realizovaných opatření. 

Přehled o stavu plnění 16 opatření a dalších zrealizovaných opatřeních navržených ze strany 

příslušných orgánů státní správy ke dni 31. prosince 2019 podává následující tabulka: 

Stav plnění do 31. 12. 2019 
16 opatření 

(počet) 

Další opatření 

navržená v roce 

2019 (počet) 

Celkem opatření 

(počet) 

Splněno 2* 11 13 

Pokračuje v plnění  13* 0 13 

Zrušeno  1 0 1 

Poznámka: * 2 opatření byla splněna, v plnění jejich nové části se dále pokračuje 
 

Vzhledem k tomu, že se v průběhu let 2017 až 2019 podařilo zrealizovat 46 opatření, jak vyplývá 

z následující tabulky, byl tedy stanovený cíl, tj. realizace 40 opatření do konce roku 2020, již 

v předstihu dosažen. Přesto orgány státní správy pokračují v plnění dalších 13 naplánovaných 

opatření.  

Opatření Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Cíl 2020 

Splněno celkem 18 33 46 40 

K dosažení cíle 
zbývá  

22 7 0 x 

 

Podrobný přehled o procesu plnění opatření, která byla ústředními orgány státní správy splněna 

v průběhu roku 2019, je uveden v Příloze č. 1. 

 
2 Opatření na snižování administrativní zátěže realizovaná v letech v letech 2013 až 2019 jsou součástí materiálů zveřejněných 
na webových stránkách https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/snizovani-
administrativni-zateze-podnikatelu/. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/snizovani-administrativni-zateze-podnikatelu/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/regulace-podnikani-a-snizovani-administrativni-zateze/snizovani-administrativni-zateze-podnikatelu/
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PŘÍKLADY ZREALIZOVANÝCH OPATŘENÍ   

Opatření zaměřená na digitalizaci 

Elektronizace veřejné správy – pokračování zefektivnění komunikace s podnikateli 

▪ V rámci zefektivnění elektronické komunikace s klientem byla aplikace pro elektronické 

podávání rozšíření o zobrazení příchozí/odchozí korespondence v přehledu spisů 

uživatele. Funkcionalita je přístupná pro uživatele autentizované prostřednictvím národní 

identitní autority, což přispělo ke snížení zátěže podnikatelů při elektronické komunikaci s ÚPV. 

O roku 2018 je elektronická forma podávání velice využívána a ÚPV přijímá 76 % podání 

elektronickou cestou. 

(úspora AZ 0,376 mil. Kč/rok, dopad na 12 000 subjektů) 

 (Úřad průmyslového vlastnictví) 

 

▪ K prohloubení elektronizace v komunikaci zaměstnavatelů s orgány sociálního 

zabezpečení přispělo zavedení tzv. e-Neschopenky, které dále přineslo např. nové služby 

České správy sociálního zabezpečení pro ověření či stažení údajů (včetně služby 

automatizovaného stahování do mzdového či personálního softwaru) o dočasných 

pracovních neschopnostech svých zaměstnanců, celkové zjednodušení posuzování 

dočasné pracovní neschopnosti (snížení počtu dílů ze stávajících 5 na 3), ke zrychlení procesu 

výplaty dávek nemocenského pojištění.   

(úsporu AZ nelze explicitně vyjádřit, dopad na 283 025 subjektů) 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí)   

 

Projekt „Celní kodex Unie – elektronizace celního řízení" 

▪ Od 1. 10. 2017 byl nasazen systém Customs Decisions ve všech členských státech Unie, 

který slouží k podání žádostí a správě povolení platných ve více než jednom členském 

státě pro celní oblast, a to v elektronické formě. Celní správa nasadila a nasazuje elektronické 

formuláře žádostí povolení v celní oblasti na národní úrovni. 

▪ Od roku 2019 je kompletně elektronizována oblast závazných informací o sazebním 

zařazení zboží a žádosti o povolení v celním oblasti lze podávat prostřednictvím 

elektronických formulářů, je umožněno využívat institut přemisťování dočasné uskladněného 

zboží a podání dovozního celního prohlášení před předložením zboží. 

(úsporu AZ nelze v současné době vyčíslit) 

(Ministerstvo financí) 

Opatření zaměřená na sdílení dat 

Poskytování statistických údajů o obchodu se zbožím mezi ČR a jinými členskými státy EU – 

Intrastat 

Změnou nařízení vlády č. 244/2016 Sb. došlo na základě čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 3330/91 k přehodnocení výše prahu pro vznik povinnosti vykazovat statistické 

údaje Intrastatu: 

▪ Nová výše prahu je 12 mil. Kč pro směr přijetí i odeslání zboží v rámci EU (oproti výši 

prahu 8 mil. Kč). 

(úspora AZ 20,1 mil. Kč/rok, dopad na 16 953 subjektů)  

(Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel a Český statistický úřad)  
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Výdajové paušály  

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedenou zákonem č. 80/2019 Sb., je 

pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti a s příjmy z nájmu využívajících stanovení výdajů 

procentem z příjmů, tzv. výdajových paušálů: 

• za zdaňovací období roku 2019 je umožněno poplatníkům použít vyšších mezních hodnot 

takto uplatněných výdajů oproti předcházejícímu období roku 2018, a to ve dvojnásobné 

výši - z částky 1 mil. Kč na částku 2 mil. Kč. Zmiňovanou úpravou tak dochází k významné 

úspoře administrativní zátěže, zejména na straně daňových poplatníků – podnikatelů. 

            (úspora AZ nelze v tuto chvíli predikovat) 

(Ministerstvo financí) 

Oblast daní 

Evidence ekologicky významných prvků pro účely daně z nemovitých věcí 

Novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, provedenou zákonem č. 364/2019 Sb.: 

• došlo ke zjednodušení administrativy při prokazování a uplatnění osvobození pozemků 

u daně z nemovitých věcí, neboť lze využit evidenci ekologicky významných prvků 

pro účely daně z nemovitých věcí umožňující prokázání nároku na osvobození jak ze strany 

správce daně, tak ze strany poplatníka, z aplikace si může poplatník pořídit jednoduchý 

výstup. Splnění podmínek pro zavedení do evidence ekologicky významných prvků ověřuje 

Státní zemědělský intervenční fond.  

(úspora AZ nelze v tuto chvíli predikovat) 

(Ministerstvo financí) 

Spotřební daň na tzv. zelenou naftu 

Novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákonem č. 4/2019 Sb., došlo: 

• ke snížení administrativní zátěže podnikatelů v oblasti rostlinné a živočišné výroby díky 

možnosti uplatnit nárok na vrácení daně z tzv. zelené nafty pomocí normativů minimální 

spotřeby. Pro tento způsob uplatnění nároku na vrácení daně nemusí vést podrobnou 

evidenci o skutečné spotřebě motorové nafty.  

(úspora AZ nelze v tuto chvíli predikovat) 

(Ministerstvo financí) 

Značení tabákových výrobků a pokuty 

Novelou zákona č. 353/2002 Sb., o spotřební daní, zákonem č. 80/2019 Sb., je umožněno zmírnění 

postihů u méně závažných porušení značení tabákových výrobků: 

• u tabákových výrobků značených nesprávným způsobem (tj. například poškozenou 

tabákovou nálepkou, nálepkou určenou pro jiný tabákový výrobek) lze nyní na základě větší 

diferenciace v rámci zákona zohlednit míru závažnost přestupku a z toho vyplývajících 

sankcí, např. pouze uložit pokutu, 

• zatímco nezdaněné tabákové výrobky (tj. bez české tabákové nálepky) se v případě jejich 

zjištění zdaňují v plné výši a pokuta může dosáhnout až do výše 50 000 000 Kč.  

(úspora AZ nelze v tuto chvíli predikovat) 

(Ministerstvo financí) 

Zálohy na poplatky vyplývající z vodního zákona 

Novelou vodního zákona zákonem č. 113/2018 Sb. byla: 
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• zrušena povinnost podávání záloh na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a na poplatek za odebrané množství podzemní vody, čímž došlo k úspoře 

administrativních nákladů podnikatelů  

(úspora AZ 1,25 mil. Kč/rok, dopad na 500 znečišťovatelů; úspora  0,625 mil. Kč/rok, dopad 

na 2 4000 odběratelů) 

(Ministerstvo životního prostředí) 

 

STAV PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZE ŽIVNOSTENSKĚHO BALÍČKU   

Do Živnostenského balíčku bylo zahrnuto 10 oblastí/opaření, které jsou z pohledu podnikatelů 

definovány jako nejproblematičtější. V roce 2019 se podařilo zcela splnit 4 opatření: 

• Změny v zákonech jen dvakrát ročně  

Novelizací zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákonem 

č. 277/2019 Sb. ze dne 15. 11. 2019 byly stanoveny dva dny, 1. ledna a 1. července, 

pro zavádění nových zákonů s dopadem na živnostníky a další podnikatelské subjekty. 

(Ministerstvo vnitra)  

• Podpora rodinného podnikání 

Schválení definici pojmů “rodinná živnost” a “rodinná obchodní korporace”  

Připravena příručka “Jak předat rodinnou firmu další generaci?”  

Zavedení registrace rodinných firem 

• Jednotná databáze formulářů 

Shromáždění všech formulářů pro podnikatele na jednom místě 

Zajištění interaktivity formulářů  

• Všechny povinnosti a informace na jednom místě 

Zprovoznění informačního systému pro podnikatele (PES) Hospodářské komory ČR, ve kterém 

snadno najdou přehled svých povinností vůči veřejné správě 

Spuštění nové podoby webových stránek pro podnikatele www.businessinfo.cz 

 

Další opatření jsou splněna částečně:  

Jednodušší rozjezd – splněno 66 %, 

Konec daňovým výjimkám – splněno 33 %, 

Omezení statistických průzkumů – splněno 50 %, 

Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy – splněno 40 %, 

Kompenzace exekučních nákladů – splněno 0 %, 

Vstřícnější stavební úřad – splněno 0 %.  

 

STAV PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z PLÁNU 2019-2022  

Z 52 naplánovaných opatření se podařilo 24 splnit. Úspora administrativní zátěže podnikatelů je 

vyčíslena na 423,705 mil. Kč za rok. Úřady zároveň navrhly 3 nová opatření, jejichž realizace přechází 

do dalšího období. Úřady státní správy tak budou pokračovat v plnění 31 opatření. Celkový přehled 

o stavu plnění naplánovaných opatření v průběhu roku 2019 je uveden v Příloze č. 3.  
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Příklady zrealizovaných opatření dle resortů: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Programy podpory: 

• u výzev OP PIK vyhlašovaných od roku 2019 byla odstraněna povinnost dokládat účetní 

závěrku pro subjekty, které ji dle příslušné právní úpravy zveřejňují.  

(opatření bylo realizováno v rámci jednání s Ministerstvem financí a Ministerstvem 

spravedlnosti; úspora 2,6 mil. Kč/rok, dopad na 3 347 podnikatelů) 

• byla zrušena povinnost žadatele v OP PIK, po seznámení s textací, podepisovat 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

(opatření bylo realizováno v metodických dokumentech k OP PIK; úspora AZ 0,4 mil. Kč/rok, 

dopad na 3 347podnikatelů), 

• v OP PIK byla zrušena kontrola statusu MSP v I. stupni kontroly, status MSP se kontroluje 

již pouze ve II. stupni kontroly před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.   

(opatření bylo realizováno v metodických dokumentech k OP PIK; úspora AZ 0,3 mil. Kč/rok, 

dopad na 3 347 podnikatelů) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ze zákona o pojistném na sociální zabezpečení došlo k:  

• posunutí zániku nemocenského pojištění po první zmeškané platbě (nadále bude OSVČ 

umožněno zaplatit pojistné na nemocenské pojištění, tak jako doposud, tj. i za předchozí 

kalendářní měsíc, aniž by došlo k jeho zániku, a obdobně bude toto umožněno u záloh 

na pojistné na důchodové pojištění, aniž by vzniklo penále),  

• posunutí penalizace a tak k odstranění negativních dopadů na OSVČ, 

• přechod na novou splatnost záloh na pojistné má příznivý dopad na OSVČ, protože období 

bez penalizace se prodlužuje až do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se 

pojistné platí. 

(zákon č. 259/2017 Sb., účinnost od 1. 1. 2019; úsporu AZ není možné explicitně vyjádřit; dopad 

na 1 031 365 podnikatelských subjektů) 

Ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky došlo: 

• k přenesení informační a evidenční povinnosti z tuzemského subjektu na zahraničního 

zaměstnavatele vysílajícího svého zaměstnance k výkonu práce na území České republiky 

(zákon č. 176/2019 Sb., účinnost dnem 31. 7. 2019, úsporu AZ není možné relevantním 

způsobem kvantifikovat; dopad na počet subjektů nelze jednoznačně určit) 

Ministerstvo zemědělství 

Ze zákona o dřevě došlo k: 

• odstranění duplicity kontrol hospodářských subjektů krajskými úřady po kontrole 

provedené pověřenou osobou (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů). Díky tomu již 13 krajů 

a hl. m. Praha nebude muset provádět kontrolu v případě, že v téže věci byla již kontrola 

provedena pověřenou osobou. Na straně podnikatelských subjektů tak dojde k úplnému 

odstranění duplicitních kontrol.   

(zákon č. 206/2019 Sb., účinnost od 1. 10. 2019, úsporu lze odhadem vyčíslit cca v řádů 

jednotek sta tisíců Kč/rok; dopad na několik desítek subjektů) 
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U veterinárního zákona došlo k: 

• úpravě veterinárních podmínek chovu hmyzu jako hospodářských zvířat, je-li určen k lidské 

spotřebě; stanoví se veterinární podmínky a hygienické požadavky na podniky, které 

zpracovávají a uvádějí na trh produkty z hmyzu určeného k lidské spotřebě, 

• umožnění podnikatelům plnit administrativní povinnosti prostřednictvím informačního 

systému Státní veterinární správy, 

• zrušení povinnosti provozovatele útulku při oznamování změny údajů uvedených 

v dokladu o registraci odevzdávat doklad o registraci, 

• zrušení povinnosti odevzdat doklad o registraci při podání žádosti o zrušení registrace 

provozovatele útulku.  

     (zákon č. 358/2019 Sb., účinnost od 1. 10. 2019, úspora 50 000 K/rok, dopad na 100 subjektů)    

Ministerstvo zdravotnictví 

Vyhláškou o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů došlo: 

• ke zjednodušení požadavků pro vzdělávání v základních kmenech proti dosavadním 

požadavkům na celé specializační vzdělávání. Vyhláška č. 73/2019 Sb. definuje požadavky 

na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání 

akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech farmaceutů.  

(vyhláška č. 73/2019 Sb., účinnost 29. 3. 2019, úsporu nelze v současné době predikovat) 

Ministerstvo financí  

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty bylo umožněno: 

• podávat veškeré podání (přihlášku k registraci, daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné 

hlášení a přílohy k daňovému přiznání) elektronicky nejen pro plátce daně, ale 

i pro identifikované osoby, což poveden ke snížení administrativní zátěže. 

(zákon č. 80/2019 Sb., účinnost 1. 1. 2021, úspora AZ nelze vyčíslit, dopad na 22 500 subjektů 

(identifikované osoby)    

Úřad průmyslového vlastnictví  

Novelou zákona o ochranných známkách došlo: 

• k informování vlastníků ochranných známek o době platnosti zápisu jejich známky, což 

je nově povinnost ÚPV stanovená zákonem za účelem zajištění uživatelsky přívětivého 

prostředí.  

      (zákon č. 286/2018 Sb., účinnost 1. 1. 2019, úspora AZ 0,652 mil. Kč/rok; dopad na 12 000 

subjektů)  

 

Většina ústředních orgánů státní správy se záměrem snižovat administrativní zátěž podnikatelů 

činí i nadále kroky k její redukci. Ne vždy však lze plánované kroky vedoucí ke snížení zátěže 

naplnit v plném rozsahu např. z důvodů ochrany veřejného zájmu, bezpečnosti, výběru daní, 

ochrany a zdraví občanů apod. Týká se zejména právních předpisů v gesci Ministerstva 

spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva obrany či Ministerstva zdravotnictví. Svou 

nezastupitelnou roli hraje také aktuální politická situace v zemi. 
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1.2 Digitalizace služeb pro podnikatele v roce 2019 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ostatními orgány státní správy již v roce 2015 

zveřejnilo formuláře s dopadem na podnikatele v uživatelsky přívětivé podobě na portále 

BusinessInfo.cz. I v roce 2019 pokračovaly práce na jejich aktualizaci. Některé z formulářů byly 

v interaktivní podobě s možností jejich vyplnění na počítači i odeslání příslušnému úřadu. Formuláře je 

možné vyhledávat podle různých kritérií, a to podle institucí, oborů, nejčastější formuláře či fulltextové 

vyhledávání. Pozornost tomuto tématu bude věnována i v následujícím období s tím, aby všechny 

formuláře byly interaktivní s možností vyplnění na PC. Portál BusinessInfo.cz prošel v roce 2019 

rozsáhlou rekonstrukcí, která přesahovala i do roku 2020. Podnikatelům nabídne komplexní služby ve 

vysoké kvalitě s komfortem pro vyhledávání potřebných informací. 

Předpoklad realizace: rok 2020 

 

Pro redukci administrativní zátěže při podnikání se od roku 2019 diskutuje o vytvoření tzv. Kontrolního 

webu – kalendáře kontrol. Cílem je změna přístupu úřadů ke kontrolám, snížení časové 

a administrativní náročnosti u kontrolovaných i kontrolních subjektů. K realizaci tohoto projektu byla 

vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců resortu MPO a podnikatelských svazů a asociací. 

Zvažuje se případná úprava kontrolního řádu, odstranění duplicity předkládaných dokumentů 

kontrolních orgánů a příprava webového rozhraní pro sdílení informací týkajících se kontrol. Konkrétní 

parametry kontrolního webu budou stanoveny na základě analýzy. Kontrolní web byl zařazen 

do Implementačního plánu k realizaci vládního dokumentu Digitální Česko3.  

Předpoklad realizace: rok 2021 

 

Registr živnostenského podnikání (IRZ) a jeho propojení s Portálem občana – Podnikatelé mají 

možnost prostřednictvím Portálu občana činit komfortnější elektronické podání (bez nutnosti instalace 

příslušné aplikace) ve věcech živnostenského podnikání, a to z pohodlí domova (ohlásit živnost 

ohlašovací, požádat o živnost koncesovanou). Průběžné rozšiřování funkcí IS RŽP přináší 

podnikatelům nemalé úspory administrativních nákladů.  

Předpoklad realizace: průběžné rozšiřování funkcionalit 

 

Bezkontaktní ekonomika - Zjednodušení přístupu malých a středních podnikatelů k možnosti 

akceptace platebních karet a využívání dalších výhod bezhotovostní ekonomiky. Na základě dohody 

s finančním sektorem budou připravena konkrétní opatření financovaná soukromým sektorem s cílem 

snížit náklady na platební terminály pro MSP. Podpora nebude realizována prostřednictvím zvláštního 

fondu, jak bylo původně zamýšleno, ale kartové společnosti investují vyčleněné prostředky 

prostřednictvím bank přímo obchodníkům. V závěru roku 2019 zástupci Mastercard, VISA, ČSOB, KB 

Smart Pay přislíbili účast na projektu a memorandum o spolupráci bylo podepsáno 25. 2. 2020 na MPO. 

Realizace: rok 2020 

 

Právní elektronický systém (PES) - V roce 2018 byla mezi MPO a Hospodářskou komorou ČR (dále 

jen HK ČR) dohodnuta vzájemná spolupráce při realizaci projektu HK ČR „Právní elektronický systém 

(PES)“. Jedná se o službu podnikatelům, která má zpřehlednit plnění povinností a umožnit lepší 

orientaci a srozumitelnost. Byla provedena kontrola věcné správnosti povinností plynoucích ze zákona 

č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 
3 materiál schválený usnesením vlády č. 629 ze dne 3. října 2018 
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V roce 2019 byl Projekt PES uveden do zkušebního a testovacího provozu dne 7. ledna 2019. Ostrý 

provoz byl zahájen v polovině roku 2019. V roce 2019 byl připraven seznam dalších právních předpisů 

MPO, které budou předmětem další spolupráce.  

Předpoklad realizace: průběžná spolupráce s HK ČR 

 

Building Information Modelling (BIM) -  představuje proces vytváření, užití a správy dat o stavbě 

během jejího životního cyklu. Je jedním z efektivních nástrojů pro naplnění principů udržitelné výstavby. 

Z průzkumů v evropských zemích činí uváděná úspora díky použití metody BIM 20 % z celkových 

nákladů na celý životní cyklus stavby. Kombinuje využití počítačového 3D modelování s informacemi 

o stavbách za účelem zlepšení spolupráce, koordinace a procesu rozhodování při výstavbě a jejich 

provozování. 

Od 25. 9. 2017 má ČR usnesením vlády č. 682 schválenou Koncepci zavádění metody BIM v ČR (dále 

jen Koncepce), která zahrnuje celkem 38 úkolů rozdělených do sedmi tematických oblastí. Klíčovým 

milníkem Koncepce je uložení povinnosti použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce, financované z veřejných rozpočtů, a na zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace 

od začátku roku 2022. 

MPO, jakožto gestor zavádění metody BIM v ČR, vykonává řídící, metodickou a kontrolní činnost 

nad celým procesem implementace BIM. 

Předpoklad realizace: Realizace byla zahájena v roce 2017, ukončená bude v roce 2027. 

 

Elektronická licenční správa (ELIS) - V rámci MPO je odborem Licenční správa zpracováváno ročně 

více než 10 000 žádostí o udělení licencí, povolení a dalších dokladů pro provádění zahraničního 

obchodu s citlivým zbožím a se zbožím jehož dovoz do EU je sledován na základě příslušných nařízení 

Komise EU. Pro správu této rozsáhlé agendy byl na MPO vybudován Informační systém Elektronické 

Licenční správy – ELIS. Díky ELIS došlo ke zjednodušení administrativní činnosti podnikatelské 

veřejnosti (žadatelů) související s licenčními a povolovacími řízeními, např. přímé odeslání 

prostřednictvím datových schránek „proklikem“ z elektronického formuláře, byla odstraněna chybovost 

aj. Dále se také zvýšila transparentnost práce správního úřadu a spolupracujících ústředních orgánů 

státní správy.  

Připravuje se projekt rozšíření možnosti elektronického podání do Elektronického systému licenční 

správy přes webový portál pomocí webových formulářů s možností předvyplnění osobních údajů již 

vedených v základních registrech.  Záměrem tohoto projektu, který byl navržen v rámci státní koncepce 

„Digitální Česko“, je, aby na webovém portále mohl žadatel najít všechny potřebné informace pro plné 

elektronické podání. 

Předpoklad realizace: průběžné rozšiřování funkcionalit i v následujících letech.



 

 

2. Malé a střední podnikání 

2.1 Posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

Tento program, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, je určen pro čerpání finančních 

prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) v programovém období 2014-

2020. 

Obecným cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené 

na znalostech a inovacích. Skládá z 5 prioritních os (4 prioritní osy určené pro podnikatelskou sféru + 1 

prioritní osa OP Technická pomoc). Podle finančního plánu platného od 20. 2. 2019: Z ERDF je pro OP 

PIK v rámci programovacího období 2014 – 2020 aktuálně vyčleněno více než 4,09 mld. EUR. Celková 

alokace OP PIK včetně národních zdrojů činí 8,02 mld. EUR. 

V roce 2019 bylo vyhlášeno v OP PIK celkem 63 výzev o celkové alokaci 921,03 mil. EUR z toho 

26 výzev s celkovou alokací 69,38 mil. EUR bylo zaměřeno na integrované teritoriální investice (ITI). 

K 31. 12. 2019 Řídicí orgán (ŘO) celkem vyhlásil výzvy pokrývající 152 % alokace programu. Výzvy 

byly vyhlašovány v prioritních osách 1 až 4 (PO1 až PO4). Jednalo se výzvy průběžné i kolové. V roce 

2019 bylo v rámci dotačních programů PO1-PO4 přijato 3 796 žádostí o podporu v objemu 

881,08 mil. EUR. Více jak tři čtvrtiny schválily výběrové komise jednotlivých programů podpory (PP) 

k financování (3 096 v objemu 692,36 mil. EUR). ŘO evidoval 2 488 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (Rozhodnutí) ve výši 565,83 mil. EUR. Proplaceno bylo 2 917 žádostí o platbu (ŽoP) za 

326,83 mil. EUR. 

Prioritní osy OP PIK jsou následující: 

▪ Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace zaměřeny na rozvoj podnikání 

založeného na intenzivní tvorbě a využívání unikátních znalostí ve všech oborech významných 

z pohledu specializace ČR a dále na zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury vedoucího 

ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi 

podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem. V této prioritní ose bylo 

v roce 2019 proplaceno celkem 1333 žádostí v celkové výši 4 063 321 093,79 Kč. Z toho 

bylo 1146 žádostí proplaceno malým a středním podnikům v částce 2 937 403 093 Kč. 

Tedy podíl žádostí malých a středních podniků na této ose je 72,29 %. 

▪ Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Tato 

osa je tvořena 4 specifickými cíli, které jsou zaměřeny na zvýšení počtu nových 

podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního 

charakteru s vysokým potenciálem růstu, s přínosem pro zaměstnanost, dále na rozvoj 

internacionalizace podnikání v oblasti sofistikovaných služeb a poradenství na MSP, 

na zvýšení využitelnosti podnikatelské infrastruktury, vč. využití tzv. brownfieldů a rovněž 

také na zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na technické odborné 

vzdělávání zaměstnanců MSP. V této prioritní ose bylo v roce 2019 proplaceno celkem 553 

žádostí v celkové výši 1 171 384 458,73 Kč. Z toho bylo 553 žádostí proplaceno malým 

a středním podnikům v částce 1 171 384 458,73 Kč. Tedy podíl žádostí malých a středních 

podniků na této ose je 100 %. 
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▪ Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 

zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 

surovin. Tato osa je tvořena specifickými cíli, které jsou zaměřeny na podporu udržitelnosti 

ekonomiky prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie, podporu konkurenceschopnosti 

podnikatelských subjektů a udržitelnosti ekonomiky prostřednictvím snížení energetické 

náročnosti, na posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti ekonomiky pomocí rozvoje 

a modernizace energetické infrastruktury a na podporu konkurenceschopnosti podniků 

a udržitelnosti ekonomiky zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií 

a druhotných surovin. Rovněž má tato prioritní osa podpořit konkurenceschopnost 

a udržitelnost ekonomiky prostřednictvím kombinované výroby elektřiny a tepla a posílit 

konkurenceschopnost a ekonomiku prostřednictvím rozvoje a modernizace energetické 

infastruktury. V této prioritní ose bylo v roce 2019 proplaceno celkem 503 žádostí 

v celkové výši 1 965 822 730 Kč. Z toho bylo 344 žádostí proplaceno malým a středním 

podnikům v částce 1 052 250 466 Kč. Tedy podíl žádostí malých a středních podniků 

na této ose je 53,52 %.  

▪ Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních 

a komunikačních technologií. Tato osa obsahuje 2 specifické cíle, které jsou zaměřeny na růst 

konkurenceschopnosti ekonomiky, založeném na moderních vysokorychlostních sítích 

pro připojení k internetu, a na růst konkurenceschopnosti, založeném na vyvíjení a využívání 

vysoce inovativních ICT. V této prioritní ose bylo v roce 2019 proplaceno celkem 438 

žádostí v celkové výši 777 707 113 Kč. Z toho bylo 430 žádostí proplaceno malým 

a středním podnikům v částce 746 332 296 Kč. Tedy podíl žádostí malých a středních 

podniků na této ose je 95,96 %. 

2.2 Státní podpora aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje v podnikové sféře 

K podpoře aktivit v aplikovaném výzkumu, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti 

klíčových technologií (Key Enabling Technologies, KETs), za účelem rozvoje hospodářství ČR 

směrem k produkci s vyšší přidanou hodnotou, realizuje MPO od roku 2016 program podpory 

aplikovaného výzkumu s názvem TRIO.  

Vzhledem k průřezovému charakteru KETs program přispívá k naplňování Národních priorit 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací i Národní výzkumné a inovační strategie 

pro inteligentní specializaci České republiky (RIS 3 strategie).  

Mezi cíle programu TRIO patří rovněž posílení účinné spolupráce ve VaV mezi podniky a výzkumnými 

organizacemi, což je podmínka účasti v programu. Do oblasti podpory Ministerstvem průmyslu 

a obchodu z národních zdrojů v roce 2019 proplaceno celkem 147 žádostí v celkové výši 

1 908 871 447 Kč. Z toho bylo 108 žádostí proplaceno malým a středním podnikům v částce 1 406 719 

567 Kč. Tedy malé a střední podniky se podílely na čerpání programu cca 73,69 %. 

Významnou úlohu v oblasti poskytování podpory v programech aplikovaného výzkumu a vývoje má 

Technologická agentura ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří podpora spolupráce mezi výzkumnými 

organizacemi a podnikatelskou sférou, poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního 

vlastnictví a v neposlední řadě spolupráce s obdobnými zahraničními agenturami. 
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Během roku 2019 TA ČR poskytla z národních zdrojů 835 500 000 Kč v 988 žádostech. Jednalo 

o programy Centra kompetence, DELTA, GAMA, EPSILON, ZÉTA, ÉTA, THÉTA a Národní centra 

kompetence.  

2.3 Státní podpora snižování spotřeby energie a energetické náročnosti pro malé 

a střední podniky 

České republice plynou z členství v EU povinnosti plnit společné závazky. V rámci klimaticko-

energetické politiky patří mezi stěžejní úkoly plnění závazků vyplývajících ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných 

zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES a Směrnice EP a Rady 

č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. V oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) je stanoven ČR cíl 

do roku 2020 ve výši 13 % podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie. V oblasti energetické 

účinnosti byl na úrovni EU stanoven nezávazný cíl zvýšit energetickou účinnost o 20 % oproti výhledům 

na rok 2020.  

Pro zajištění výše uvedených závazků je nutno vytvářet vhodné politické a legislativní podmínky 

a připravovat technická a ekonomická řešení. Jedním z ekonomických nástrojů, který přispívá 

k dosažení stanovených cílů, jsou programy OPPIK, program EFEKT a program ENERG. 

• Program OPPIK (SC 3.2) – V rámci programu mohou podniky čerpat finanční prostředky 

na snižování energetické náročnosti provozu a výroby. Mezi podporované aktivity patří zejména 

opatření na zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, snižování 

energetické náročnosti budovy využívané pro ekonomickou činnost, rekonstrukce rozvodů 

energie nebo využití odpadní energie. Ve sledovaném období byly proplaceny pouze žádosti 

MSP. 

• Program EFEKT 2019 – má za cíl snížení spotřeby energie a energetické náročnosti a snížení 

negativních vlivů na životní prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu z národních zdrojů 

v roce 2019 proplatilo celkem 274 žádostí v celkové výši 133 548 527 Kč. Z toho bylo 101 

žádostí proplaceno malým a středním podnikům v částce 16 003 057 Kč. Tedy malé a střední 

podniky se podílely na čerpání programu cca 11,98 %. 

• Program ENERG - V rámci programu jsou poskytovány zvýhodněné úvěry na realizaci 

energeticky úsporných projektů pro podniky působící v Praze. Program je administrován 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Podpora je poskytována ČMZRB ve formě 

bezúročného investičního úvěru. V roce 2019 se proplatily celkem 4 žádosti v celkové výši 

19 244 636 Kč, všechny byly proplaceny malým a středním podnikům. Malé a střední 

podniky se tak podílely na čerpání programu 100 %. 

2.4 Programy na podporu Startupů  

Cílem podpory začínajících podniků s technologickým a inovačním potenciálem je urychlení rozvoje 

těchto podnikatelských aktivit inovativních MSP a získání zkušeností s podnikáním jak v ČR, tak 

na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím specifických poradenských služeb mentorů, přenosu 

podnikatelského know-how, podpory komercializace produktu a transferu výsledků vývojových 

a inovačních aktivit.  
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Na podporu výše uvedeného jsou z prostředků OP PIK poskytovány programy:  

▪ CzechAccelerator - 3měsíční akcelerační program, v průběhu kterého je možno využívat 

kancelářské prostory místního podnikatelského inkubátoru, mentoring, poradenství, služby 

na ochranu duševního vlastnictví, zúčastňovat se networkingových akcí 

▪ CzechDemo – pomáhá podnikům s přípravou a účastí na prezentačních akcích a které jsou 

příležitostí pro získání zákazníků, investorů a financování. 

▪ CzechMatch – pomáhá s přípravou na prezentaci a jednání s investory a obchodními partnery. 

Firmy mají příležitost představit svůj inovativní nápad zahraničním investorům a získat od nich 

zpětnou vazbu. Tyto akce se konají v Silicon Valley, Londýně, Singapuru a New Yorku. 

▪ CzechStarter – pomáhá získat know-how od zkušených podnikatelů, je možnost až 7 měsíců 

získávat rady od mentorů a poradců, a to včetně ochrany duševního vlastnictví např. program 

v Silicon Valley, kde zástupci firem mohou načerpat zkušenosti a nahlédnout 

do podnikatelského ekosystému vyspělého trhu. 

Ekonomické přínosy: 

▪ Zvýšení tržeb a konkurenceschopnosti českých inovativních MSP 

▪ V dlouhodobém horizontu vytvoření předpokladů pro ekonomický růst společností a zvýšení 

zaměstnanosti 

▪ Zvýšení zájmu o podnikání ve společnosti 

▪ Možnost získání finančních prostředků na rozvoj svých aktivit – spolupráce s business angels, 

investory, bankami a ostatními investičními fondy, využití fondů rizikového kapitálu 

▪ Snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony 

Mimoekonomické přínosy: 

▪ Podpora podnikatelského prostředí v ČR a MSP v různých stádiích rozvoje 

▪ Propagace ČR jako inovativní země podporující rozvoj byznysu 

▪ Rozvoj a kultivace ekosystému pro začínající společnosti 

▪ Vytvoření start-upové komunity založené na sdílení kontaktů, informací, zkušeností apod.  

▪ Navazování kontaktů, uzavřená partnerství, smlouvy a zakázky 

▪ Podpora vhodného výběru mentora, destinace, cílové skupiny zákazníků, obchodního partnera 

pro společnost 

▪ Zdokonalování prezentace firmy, vnitropodnikové kultury, business plánu 

▪ Pokrytí širokou nabídkou zvýhodněných poradenských služeb, podpora komercializace 

produktů a zdravého sebevědomí podnikatelů v konkurenčním prostředí 

▪ Motivace k realizaci inovativních nápadů 

▪ Možnost zapojení se většímu počtu MSP díky širšímu záběru oborů podnikání, stáří firem, 

celorepublikovému i mezinárodnímu rozsahu 

▪ Zviditelnění a prezentace českých inovativních MSP na zahraničních trzích  

▪ Transfer know-how ze zahraniční destinace do ČR, rychlejší vstup na zahraniční trhy 

▪ Seznámení MSP s podnikatelským ekosystémem v zahraniční destinaci 

▪ Napojení se na celosvětovou start-upovou komunitu zahrnující partnery, investory, zákazníky 

▪ Podpora hledání zahraničních obchodních partnerů a vytváření sítí spolupráce 

▪ Získávání manažerských dovedností a marketingových schopnosti pro fungování 

na zahraničních trzích, načerpání praktických informací a zkušeností k rozvoji globálního 

podnikání 

▪ Podpora účasti českých společností v mezinárodních soutěžích, konferencích či festivalech, 

kde mají možnost získat investici a medializovat produkt 
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▪ Příprava profesionálních materiálů pro start-upy na jednání s investory 

▪ Informování veřejnosti o start-upové scéně na různých akcích a prostřednictvím aktivit IP 

▪ Poskytování informací o české start-upové komunitě prostřednictvím interaktivního portálu 

ESA BIC Prague 

Podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague se zaměřuje na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních 

startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají kosmické technologie nebo 

družicová data. Dlouhodobým cílem je podporovat začínající firmy v růstu a pomoci jim při vývoji 

inovativních produktů s vysokou přidanou hodnotou. Celkem bude takto podpořeno 34 začínajících 

firem. V roce 2019 to bylo již 24 žádostí, z kterých bylo již 17 proplaceno.  

Vyhodnocení efektivnosti: Jedná o podporu skrze rizikový kapitál, jelikož firmám pomáhá dát úvodní 

produkt na trh a integrovat se do něj. V roce 2019 bylo startupům proplaceno 7,8 mil. Kč, a to jak nově 

vybraným, tak již dříve inkubovaným- proto číslo proplacených je vyšší než schválených (grant je 

vyplácen postupně dle dosažených milníků v průběhu až dvou let). Dle mezinárodní studie však platí, 

že z 1 investovaného EURA do kosmického průmyslu se vrátí do ekonomiky cca 5 až 8 EUR. Na region 

Prahy a Brna má ESA BIC dopad relevantní – stěhují se sem firmy z regionů i ze sousedních států, aby 

se do programu dostali, a zaměstnávají především inženýry a vývojáře. 

 

Tab. Přehled proplacených žádostí 

 

Zdroj: CzechInvest, tabulka MPO 

2.5 Rozvoj zahraniční spolupráce  

Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu 

Objem exportů i importů dosáhl v roce 2019 nových maximálních hodnot, export 3 687 mld. Kč, import 

3 538 mld. Kč, bilance 149 mld. Kč. Dynamika růstu však v čase zpomalovala (výrobní kapacity, nejistota 

vývoje mezinárodního obchodu – brexit, protekcionismus, hospodářský cyklus). 

MPO v roce 2019 pokračovalo v tvorbě teritoriálních obchodních strategií, které mají za cíl 

koordinovaný přístup a působení vůči jednotlivým teritoriím. Jednotlivé strategie vymezují hlavní směry 

působení v daném teritoriu, cíle a nástroje pro jejich dosažení včetně akčního plánu aktivit. Díky 

promítnutí oborových příležitostí vycházejících z české inovativní nabídky a jejího srovnání s měnící se 

zahraniční poptávkou, trendy a specifiky jednotlivých zemí je aplikován oborový přístup do působení v 

konkrétních teritoriích. V teritoriálních obchodních strategiích dochází k propojení obchodně-politického 

pohledu, který zahrnuje nástroje EU, s národními nástroji podpory exportu. Na konci roku 2019 bylo 

zpracováno 34 teritoriálních obchodních strategií (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Brazílie, Čína, 

Gruzie, Indie, Japonsko, Jordánsko, Kazachstán, Korejská republika, Kyrgyzstán, Mexiko, Moldavsko, 

Polsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Srbsko, Tádžikistán, Thajsko, Turkmenistán, Ukrajina, USA, 

CZECHINVEST Počet proplacených žádostí v MSP v roce 2019 Celkem v Kč

ESA BIC Prague (vč. Pobočky Brno) 17 7 800 000,00 Kč              

CZECHACCELERATOR 25 18 815 186,00 Kč            

CZECHDEMO 38 2 540 663,00 Kč              

CZECHMATCH 20 2 509 286,00 Kč              

CZECHSTARTER 16 7 487 184,00 Kč              

CELKEM 116 39 152 319,00 Kč            
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Uzbekistán, Velká Británie; země Subsaharské Afriky: Angola, Kongo, Senegal, Etiopie, Ghana, JAR, 

Keňa, Nigérie). 

V roce 2019 byla v rámci podpory exportu věnována zvýšená pozornost zefektivňování systému 

podpory exportu, vytváření příznivého podnikatelského a proexportního prostředí, zejména 

napojováním systému podpory inovací, podnikání a investic na podporu exportu a internacionalizace. 

Za tímto účelem byla v roce 2019 dále rozvíjena platforma sdílené podpory podnikání a exportu, nově 

pod označením „Czech Team for the Future“. Tento tým ve spolupráci s MPO zajišťuje propojování 

podpory inovací a nových technologií s podporou podnikání a exportu tak, aby potřebné služby státu v 

jednotlivých segmentech na sebe navazovaly, byla zajištěna pro firmy jednoduše přístupná komplexní 

asistence státu. Tým je tvořen zástupci institucí poskytujících tyto služby, tj. TAČR, ČEB, EGAP, 

ČMZRB, CzechTrade, CzechInvest, API a CzechTourism a funguje po celé ČR prostřednictvím 

společné regionální sítě. 

Probíhaly také další kroky směrem k integraci implementačních agentur CzechTrade a CzechInvest, 

které poskytují své služby v oblasti podpory podnikání, investic a pronikání na zahraniční trhy. Vedle 

úspory nákladů je cílem efektivnější práce s klientem, kdy jsou mu nabízeny služby agentur na jednom 

místě, pod jednou střechou. Integrační proces se týká jak působení v zahraničí, kde jsou v rámci sítě 

zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest poskytovány společně služby od roku 2019, ale také 

působení v ČR, v rámci již integrované regionální sítě a plánovaného společného ústředí agentur. Těsná 

spolupráce byla navázána i s agenturou CzechTourism, která byla zapojena do společného projektu 

synergie implementačních agentur. Pokračovaly i aktivity směrem k dalšímu sestěhování kanceláří 

agentur na zastupitelské úřady, kdy na konci roku 2019 bylo sestěhováno přes 50 % zahraničních 

zástupců. Významná je součinnost Ministerstva průmyslu a obchodu s Ministerstvem zahraničních věcí, 

s jehož přispěním dochází k uvedenému začleňování zahraničních kanceláří do zastupitelských úřadů 

a realizuje se tak společný postup při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie. 

K 31. prosinci 2019 poskytovalo služby na podporu českého exportu celkem 53 zahraničních kanceláří 

agentur CzechTrade a CzechInvest, sídlících ve 45 zemích. Díky rozšířené působnosti mohly české 

firmy využít služeb v dalších 14 zemích, celkem tedy v 59 zemích po celém světě. Zahraniční zástupci 

působí přímo v jednotlivých teritoriích, mají zkušenosti s obchodováním v dané zemi a dobře znají 

specifika daného trhu. 

Klientské centrum pro export (KCE) je koncipováno jako jednotné kontaktní místo MPO, MZV a agentury 

CzechTrade pro české podnikatele, kteří mají zájem expandovat na zahraniční trhy. V úvodní konzultaci 

zjišťují pracovníci KCE exportní a investiční záměry firmy v zahraničí, návazně na ni doporučují firmě 

optimální specializované služby Jednotné zahraniční sítě, případně MPO, MZV a dalších subjektů. V 

roce 2019 završilo Klientské centrum pro export (KCE) pět let svého působení. Zájem o služby 

prostřednictvím KCE se v roce 2019 ustálil a byl na obdobné úrovni jako v r. 2018. V roce 2019 přijalo 

KCE celkem 710 dotazů. Prostřednictvím CzechTrade, zejména zahraničních kanceláří, bylo 

kvalifikovaně řešeno 81 % došlých dotazů, další dotazy byly vyřešeny zastupitelskými úřady. 

V roce 2019 agentura CzechTrade zrealizovala 2 519 zakázek/ služeb pro 1 247 firem, z toho 1 600 

zakázek pro 897 firem bylo poskytnuto prostřednictvím zahraničních kanceláří. Pracovníci 
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zahraničních kanceláří agentury poskytli firmám na zakázkách celkem 82 tisíc hodin. Bylo zpracováno 

více než 580 zahraničních poptávek, 12 investičních příležitostí, více než 400 projektů a tendrů, které 

byly následně distribuovány buď přímo k potenciálním dodavatelům z řad českých firem či byly 

zveřejněny na portálu BusinessInfo.cz. Agentura CzechTrade též realizovala v rámci svých služeb 102 

společných účastí na výstavách pro 452 firem; s využitím financování z Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zajištěna účast na 39 zahraničních veletrzích pro 304 

exportérů. Jedním z nástrojů, jak agentura CzechTrade zjišťuje zpětnou vazbu od svých klientů, jsou 

dotazníky spokojenosti. Dotazníky vyplňují přímo zákazníci, které CzechTrade doprovodil na zahraniční 

trhy. Na čtyřbodové stupnici, kde číslo jedna představuje nejvyšší spokojenost a číslo čtyři 

nespokojenost, dosáhla průměrná známka hodnoty 1,09. 

České oficiální účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí mají za cíl podporu 

českých podnikatelských subjektů na veletrzích a výstavách, usnadňují tak jejich pronikání 

na zahraniční trhy a propagaci České republiky ve světě. Účast na akcích v roce 2019 s podporou 

Ministerstva průmyslu a obchodu v celkové alokaci 68,6 mil. Kč směřovala k uzavření kontraktů 

v celkové výši přes 5,3 mld. Kč. 

Vzhledem k tomu, že posouzení ekonomických efektů veletržních účastí není snadné a závisí 

na několika faktorech (zejména na ochotě vystavovatelů tyto údaje poskytnout či dlouhém časovém 

horizontu uzavření kontraktů – mnohdy i v řádu několika let), uváděná čísla se od těch koncových 

mohou více či méně lišit. Pokud by skutečně došlo k uzavření kontraktů v uváděné výši, znamenalo by 

to, že každá investovaná koruna do programu ČOÚ v roce 2019 přinesla zpět cca 77násobek. 

Zpětná vazba od českých exportujících firem potvrzuje, že podpora veletržních účastí patří mezi vůbec 

nejúčinnější a mezi podniky nejoblíbenější formu podpory. Zejména malým a středním podnikům 

pomáhá na zahraničních trzích, výrazně přispívá k posílení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti 

a tím k růstu českého exportu do zahraničí. V roce 2020 je naplánováno celkem 29 akcí, stejný počet 

účastí by se měl uskutečnit i v roce 2021 a rovněž na rok 2022. 

V roce 2019 byl rovněž úspěšně aplikován nový program incomingových misí. Mezi hlavní přínosy 

incomingových misí patří navazování kontaktů, předávání obchodních informací a rovněž zvýšení 

šance, že české firmy se zahraničními partnery rozjednají a uzavřou reálné kontrakty. Z hodnocení 

zúčastněných subjektů je patrná popularita tohoto programu a z ní plynoucí zájem na jeho dalším 

pokračování. V roce 2020 jsou naplánovány standardní mise a akce ad hoc. 

Podnikatelské mise představují významný nástroj podpory exportu. Při přípravě a průběhu jednotlivých 

podnikatelských misí spolupracuje MPO, MZV a další resorty a instituce s podnikatelskými 

reprezentacemi, zejména s Hospodářskou komorou ČR HK (HK ČR), Svazem průmyslu a dopravy ČR 

(SP ČR) a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). 

Obchodní politika 

Odstraňování překážek v přístupu na třetí trhy a prohlubování závazného právního rámce pro obchodní 

vztahy se zeměmi mimo EU se cíleně věnuje společná obchodní politika EU. ČR se prostřednictvím 

společné obchodní politiky podílí na sjednávání prohloubených a komplexních dohod o volném 
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obchodu. V oblasti mnohostranného obchodního systému je hlavní pozornost věnována diskuzím 

o modernizaci WTO, jejichž cílem je zlepšení fungování organizace včetně nastavení nových pravidel 

v reakci na aktuální ekonomický a technologický vývoj. Pro české firmy jsou zásadní zejména jednání 

o pravidlech pro subvence narušující obchod průmyslovým zbožím, o zamezení nucenému transferu 

technologií a o pravidlech pro elektronické obchodování včetně volného pohybu dat. 

2.6 Ekonomická diplomacie 

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor – Program B2B 

Nabídka Programu B2B umožňuje firmám expanzi na nové trhy v rámci společensky prospěšných a 

udržitelných projektů. Program je vhodný pro malé a střední podniky, které přináší inovativní 

podnikatelské náměty s potenciálem řešení problémů v rozvojových zemích a dále nabízí firmám 

možnost expanze na nové trhy v rámci společensky prospěšných a udržitelných projektů.  

Program B2B si klade za cíl připravovat podnikatelské záměry českých firem pro budoucí podporu 

novými finančními nástroji. Program B2B je komplementární k jiným nástrojům zahraniční rozvojové 

spolupráce (ZRS) ČR, jako je například Program Záruka ZRS, který spravuje Ministerstvo zahraničních 

věcí ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). V rámci tohoto programu 

budou české podnikatelské subjekty moci žádat o záruku za bankovní úvěr, kterou poskytuje ČMZRB 

k úvěrům od komerčních bank. Cílem programu je podpořit rozvoj soukromého sektoru v cílových 

zemích a také podnikatelské subjekty při vstupu na rozvojové trhy.  

Vyhodnocení efektivnosti - Na vyhodnocování výsledků projektů spolupracuje Česká rozvojová 

agentura (ČRA) se zastupitelskými úřady (ZÚ), které provádějí monitoring projektů v místě realizace. 

V roce 2019 proběhla též komplexní evaluace Programu B2B, na jejímž základě byly upraveny 

podmínky podpory z programu a došlo k většímu provázání s Mapou oborových příležitostí MZV. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/evaluace/eval

uacni_zpravy/x2019/vyhodnoceni_programu_b2b_zaverecna.html 

Projekty na podporu ekonomické diplomacie – PROPED 

Tyto projekty představují klíčový nástroj ekonomické diplomacie České republiky, který pomáhá českým 

firmám při vstupu na zahraniční trhy. PROPED tak nabízí jedinečnou příležitost pro vytvoření nových 

kontaktů, prezentací výrobků a služeb a nabídku českých komplexních řešení zahraničním partnerům. 

V tomto směru mají pozitivní dopad na zaměstnanost, ekonomiku firem a rozvoj regionů.  

Vyhodnocení efektivnosti - V roce 2019 se uskutečnilo cca 300 projektů, kterých se zúčastnilo 

přibližně 1600 podnikatelských subjektů z řad malých a středních podniků, které vyjádřili spokojenost 

s organizací projektů, a vysoce hodnotily jejich přínos. Firmy především vítají, že projekty pomáhají 

českým firmám otevírat nové obchodní příležitostí na vzdálených a složitých trzích.  

V roce 2020 se počítá s realizací cca 300 projektů ekonomické diplomacie téměř ve stovce zemí.  

Na tyto projekty tj. projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED, marketing v zahraničí 

a projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí PROPEA, bylo alokováno přibližně 62 mil. Kč. 

Společný nástroj je cesta k maximální racionalizaci rozpočtu na projekty a aktivity v zahraničí, přičemž 

implementace projektů a aktivit zůstává v rukou gestorů, tj. partnerů projektu. Jejich role se může pružně 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/evaluace/evaluacni_zpravy/x2019/vyhodnoceni_programu_b2b_zaverecna.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/evaluace/evaluacni_zpravy/x2019/vyhodnoceni_programu_b2b_zaverecna.html
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a rychle měnit či posilovat podle aktuálních priorit, a to i v době mimořádných situací. V tomto smyslu 

jde o zcela unikátní nástroj. 

Přehled proplacených žádostí 

 

Zdroj: MZV, tabulka MPO 

2.7 Oblast sociálního podnikání 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v roce 2018 v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu výzvy, jejichž cílem je podpora vzniku nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. MMR však již do budoucna neplánuje žádnou 

další podporu v oblasti sociálního podnikání, a to ani z národních, ani z evropských dotací. Do roku 

2023 ještě budou podporovány projekty v IROP v rámci tzv. integrovaných nástrojů. 

 

Vyhodnocení efektivnosti 

V roce 2019 bylo v IROP v aktivitě „sociální podnikání“ podáno a vyhodnoceno 52 projektových žádostí, 

z toho bylo podpořeno 36 žádostí (úspěšnost tedy vychází na cca 69 %) celkem bylo pro MSP 

proplaceno 57 žádostí v celkovém objemu více než 161 mil. Kč. IROP nefunguje v jednoletých cyklech, 

jako národní dotace, takže nelze určit, kolik byla alokace na určitý rok. Celková alokace na sociální 

podnikání na období 2014 – 2020 byla ve SC 2.2 cca 659 mil. Kč, v SC 4.1 pak cca 256 mil. Kč. V roce 

2019 byla vyhlášena výzva č. 90 „Sociální podnikání pro KPSVL s alokací 60 mil. Kč z EFRR. Výzva 

skončila v lednu 2020, a stále probíhá proces hodnocení. Celkem bylo podáno 26 projektů za 96 mil. 

Kč z EFRR. V roce 2019 byly celý rok otevřený průběžné výzvy pro integrované nástroje ITI, IPRÚ 

a CLLD (č. 63, 64 a 65) s celkovou alokací cca 356 mil. Kč. 

Přehled proplacených žádostí v rámci podpory sociálního podnikání

 

 Zdroj: MMR, tabulka MPO 

 

2.8 Oblast podpory malých a středních podniků v sektoru zemědělství 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014–2020 

Program je zaměřen na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů, na stimulaci zahájení aktivního podnikání 

mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského 

plánu, na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů 

zemědělských podnikatelů. Dále podporuje vytváření nových pracovních míst a posiluje ekonomický 

potenciál ve venkovských oblastech. Je rovněž zaměřen na investice na diverzifikaci činností 

pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření 

pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem. 

MZV Počet proplacených žádostí v MSP v roce 2019 Celkem v Kč

Program B2B 70 37 800 460,00 Kč            

Podpora ekonomické diplomaci - PROPED 298 48 600 000,00 Kč            

CELKEM 368 86 400 460,00 Kč            

MMR Počet proplacených žádostí v MSP v roce 2019 Celkem v Kč

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 57 161 028 658,50 Kč          

CELKEM 57 161 028 658,50 Kč          



 

26 
 

V neposlední řadě podporuje investice do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav 

v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 

Vyhodnocení efektivnosti 

U podpořených podniků došlo ke zvýšení jak hrubé přidané hodnoty, tak výkonů. Intervence rovněž 

přispívá k novému zpracování vlastních produktů ze strany zemědělců, a tím k vyššímu začlenění 

zemědělských podniků do zemědělsko-potravinářského řetězce. Významnou měrou přispívá 

ke vstupu mladých zemědělců do odvětví zemědělství. Bylo již podpořeno 1033 mladých 

zemědělců, což představuje 4 % všech zemědělských podniků v ČR. Podle předběžné hodnotící 

zprávy Programu rozvoje venkova bylo v rámci operace k 31. 12. 2019 vytvořeno 146 nových 

pracovních míst. Programy přispívají ke zvýšení ekonomické výkonnosti dřevozpracujících 

provozoven. 

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014–2020 

Program zvyšuje konkurenceschopnost akvakultury v produkční a zpracovatelské oblasti stimulací 

vývoje a aplikací inovací a zaváděním nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů. Dále 

zvyšuje konkurenceschopnost rybářských podniků prostřednicím technologického rozvoje 

a zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury. Rozšiřuje možnosti a příjmy 

podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání spojené s produkční činností v akvakultuře. 

Umožnuje vstup nových subjektů (chovatelů) do odvětví akvakultury a zajišťuje jejich počáteční 

konkurenceschopnosti. Napomáhá vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných 

systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb. 

Vyhodnocení efektivnosti  

Prostřednictvím podpory projektů jsou zaváděny produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení 

konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání 

s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů 

s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů. Dále byly 

podpořeny investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem 

zachování tradiční akvakultury a investice pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury 

a životního prostředí. Významně byla podpořena výstavba rybníků, projektů na úsporu spotřeby 

energie v akvakultuře, na ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů. Byla 

podpořena diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit 

s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu. 

Podpořené projekty umožnily vstup nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční 

konkurenceschopnosti. Investice byly směřovány do zřizování podniků akvakultury nově začínajícími 

chovateli, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury. Byla podpořena realizace 

investic u podniků do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním. 

Investice byly směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných 

k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování 

účinnosti využívání zdrojů. V rámci projektů byly podpořeny investice na rozšíření, vybavení, 
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modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu 

a akvakultury na trh. 

Přehled proplacených žádostí 

 

Zdroj: MZE, tabulka MPO 

2.9 Podpora malých a středních podniků v oblasti posilování zaměstnanosti 

V roce 2019 pokračovaly příznivé trendy vývoje trhu práce v podobě zvyšování počtu hlášených volných 

pracovních míst a snižování počtu uchazečů o zaměstnání. V této souvislosti se předně jednalo o pokles 

počtu podpořených osob nástroji aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen „APZ“) související s obecně 

příznivou situací na trhu práce a souvisejícím poklesem počtu uchazečů o zaměstnání, včetně poklesu 

počtu znevýhodněných skupin a dlouhodobě nezaměstnaných osob (tj. potenciálních cílových skupin 

nástrojů APZ). Úbytek počtu osob podpořených nástroji APZ je rychlejší než úbytek celkového počtu 

uchazečů o zaměstnání a snižuje se tak podíl osob, které jsou nástroji APZ podpořeny. Zároveň se však 

snižují výdaje na jednu podpořenou osobu, což limituje využití nástrojů APZ při poskytování 

kombinovaných a dlouhodobých intervencí nejvíce znevýhodněným skupinám uchazečů o zaměstnání 

či pilotování nových nebo inovativních nástrojů. Důvodem je postupné snižování finančních prostředků 

alokovaných na realizaci APZ, což umocňuje skutečnost, že ve srovnání s jinými státy Evropské unie 

jsou výdaje na APZ v České republice ve vztahu k HDP dlouhodobě podprůměrné. 

Přestože lze výše uvedené trendy označit za pozitivní, potvrzují aktuální stav nedostatku volné pracovní 

síly v České republice. Fyzický nedostatek pracovních sil sledujeme zejména u profesí vyžadující nižší 

kvalifikaci. V případě profesí vyžadujících vyšší kvalifikaci je pak problém v kompetencích 

a dovednostech, kterými disponuje pracovní síla s tím, co vyžaduje trh práce a v oborové struktuře. 

Proto programy na podporu zaměstnanosti nemají v této fázi vývoje stěžejní prioritu, ale je velmi důležité 

udržet kontinuitu těchto podpor. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podporuje, 

zejména prostřednictvím Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“), aktivity spojené s využitím 

nástrojů APZ, které vedou ke zvyšování zaměstnanosti. 

Nástroje APZ jsou rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná 

pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový 

podnikatelský program a příspěvek v době částečné nezaměstnanosti. Součástí opatření APZ je rovněž 

poradenství, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a cílené programy k řešení 

zaměstnanosti. 

Na APZ bylo v roce 2019 na MPSV a ÚP ČR vynaloženo 2 346 964 tis. Kč, z toho MPSV 73 245 tis. Kč, 

ÚP ČR 2 273 719 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 klesly výdaje na APZ o 2 051 259 tis. Kč, 

tj. o 46,6 %. Meziročně se o 65,6 % snížil především objem výdajů APZ spolufinancovaných 

z Evropského sociálního fondu, výdaje financované z národních prostředků se snížily o 0,2 %.  

MZE Počet proplacených žádostí v MSP v roce 2019 Celkem v Kč

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 1056 1 135 698 792,00 Kč      

RYBÁŘSTVÍ 163 143 520 780,00 Kč          

CELKEM 1219 1 279 219 572,00 Kč      
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Vyhodnocení efektivnosti APZ spočívá jak v ekonomické a fiskální rovině (uchazeč o zaměstnání 

je vyřazen z evidence ÚP ČR a vyplácení podpor v nezaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek 

je nahrazeno povinnými odvody zaměstnance a zaměstnavatele), tak v oblasti sociální (pomáhá 

s pracovním uplatněním obtížněji zaměstnatelných osob a umožňuje udržovat pracovní návyky 

nezaměstnaných, působí motivačně). 

Tab. Osoby zařazené na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) v roce 2019 
 

Nástroje APZ bez ohledu na zdroje financování 
rok 2019 

celkem ženy 

Veřejně prospěšné práce 11 886 5 921 

Společensky účelná pracovní místa, vč. SVČ 4 117 2 650 

Zřízení pracovní místa (PM) pro OZP, vč. SVČ 364 106 

Příspěvek na provoz PM pro OZP a SVČ-OZP 134 - 

Překlenovací příspěvek 5 3 

Příspěvek na zapracování 0 0 

Rekvalifikace celkem 9 561 5 710 

Zvolené rekvalifikace 5 269 2 829 

Rekvalifikace 4 292 2 881 

Mentor 113 - 

Příspěvek na dojížďku *) 691 440 

Příspěvek na přestěhování *) 14 9 

Osoby na APZ celkem 26 885 - 

      Zdroj: MPSV, tabulka MPO 

 
Jedním z nástrojů APZ, které jsou poskytovány zaměstnavatelům – žadatelům, jsou investiční pobídky 

na základě zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon 

o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. ÚP ČR poskytuje dvě formy investičních 

pobídek, tj. hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace 

nebo školení nových zaměstnanců. 

V roce 2019 sjednal ÚP ČR Dohodu o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst v rámci 

investičních pobídek se šesti zaměstnavateli. Hmotnou podporu v rámci investičních pobídek 

vyplatil ÚP ČR v roce 2019 z důvodu omezeného rozpočtu pouze jednomu z těchto zaměstnavatelů, 

a to ve výši 28 000 tis. Kč (ze sjednaných 78 000 tis. Kč), to představuje pokles oproti roku 2018 

o 106 611 tis. Kč. Ostatní závazky vůči zaměstnavatelům, se kterými byla uzavřena dohoda 

o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst, budou vyplaceny v průběhu 

roku 2020. Svou roli při poskytování hmotné podpory ze strany ÚP ČR sehrály ekonomické 

možnosti ÚP ČR a personální politika zaměstnavatelů na trhu práce, nevytváření pracovních míst nebo 

snižování počtu plánovaných míst – příjemců investičních pobídek uzavírat příslušné Dohody 

na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců v rámci 

investičních pobídek.  

Na základě Dohody o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních 

pobídek byli podpořeni zaměstnanci na 390 vytvořených nových pracovních místech (oproti roku 2018 

pokles o 149 nových pracovních míst). Na základě Dohody o hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení 
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nových zaměstnanců nebyla vyplacena hmotná podpora pro žádné zaměstnance na nových pracovních 

místech. 

Příspěvky APZ byly v roce 2019 primárně určeny uchazečům o zaměstnání, kterým není pro jejich 

individuální znevýhodnění možné zajistit zaměstnání jiným způsobem. Za nejvíce ohrožené osoby 

na trhu práce byly považovány osoby zdravotně postižené. Dále pak absolventi bez praxe, mladí lidé 

do 30 let, osoby starší 50 let věku a rodiče, zejména matky vracející se z rodičovské dovolené 

a uchazeči o zaměstnání, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. Nástroje APZ rovněž slouží k boji proti sociálnímu vyloučení. 

K 31. 12. 2019 evidoval ÚP ČR celkem 215 532 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob 

(tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, který 

počínaje lednem 2013 nahradil míru registrované nezaměstnanosti) k 31. 12. 2019 činil 2,9 %. 

Graf č. 1: Podíl nezaměstnaných osob v krajích České republiky k 31. 12. 2019 Podíl 

nezaměstnaných osob, počet uchazečů o zaměstnání a volná pracovní místa v krajích ČR (seřazeno 

podle podílu nezaměstnaných osob k 31. 12. 2019) 

Zdroj: MPSV, graf MPO 

2.10 Elektronická evidence tržeb, zajišťovací příkazy, DPH  

Z pohledu platných opatření, která mají zásadní vliv na MSP v ČR za rok 2019 lze zmínit oblast 

Elektronické evidence tržeb a zajišťovacích příkazů. 
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Elektronická evidence tržeb 

Do českého právního řádu byla elektronická evidence tržeb (dále též „EET“) zavedena zákonem 

č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů. Od 1. prosince 2016 

mají dle výše zmíněného zákona v první fázi povinnost evidovat tržby v hotovosti subjekty podnikající 

v ubytovacích a stravovacích službách, a v druhé fázi od 1. března 2017 subjekty, které mají hotovostní 

příjmy z maloobchodu a velkoobchodu. V roce 2019 se povinnost zasílat do systému EET údaje 

o evidovaných tržbách vztahovala i nadále pouze na tyto dvě skupiny subjektů. 

Novela č. 256/2019 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb 

a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, upravila náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb jednotně 

na 1. května 2020 a přinesla nejmenším podnikatelům možnost evidovat hotovostní příjmy ve zvláštním 

režimu a zavedla nové výjimky z evidenční povinnosti. Součástí úpravy zákona bylo i snížení sazby 

DPH na vybrané služby, které má za cíl zmírnění vyšších nároků na dotčené plátce v souvislosti se 

zavedením elektronické evidence tržeb.  

Následně však byla zákonem č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v souvislosti s vyhlášením 

nouzového stavu, od 27. března 2020 pozastavena evidence tržeb pro všechny subjekty a v současné 

době je pozastavena povinnost poplatníků na úseku evidence tržeb do 31. prosince 2020. Všechny 

podnikatelské subjekty, bez ohledu na fázi evidence tržeb, tak mají v současné době povinnost evidence 

tržeb až od 1. ledna 2021.  

Finanční správa na svých webových stránkách https://www.etrzby.cz/ pro podnikatele pravidelně 

aktualizuje informace týkající se elektronické evidence tržeb. Podnikatelské subjekty mohou také využít 

kontaktní formulář nebo speciální telefonickou infolinku Finanční správy pro dotazy metodického nebo 

technického charakteru.  

Vliv zavedení EET na podnikatelské prostředí je přes určitou administrativní náročnost nutno hodnotit 

pozitivně, a to zejména s ohledem na narovnání podnikatelského prostředí.  

Kontrolní hlášení 

Obdobný pozitivní efekt na narovnání podnikatelského prostředí, konkurenčních podmínek a eliminaci 

daňových úniků má také povinnost podávat kontrolní hlášení. Po čtyřech letech od jejího zavedení 

v roce 2016 se tato povinnost již stala běžnou praxí a standardem v podnikatelském prostředí České 

republiky.  

S účinností k 1. dubnu 2019 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále též „zákon o DPH“). Obsah kontrolního hlášení DPH zůstal 

nezměněn, vlivem změny zákona došlo však k aktualizaci názvů a popisů vybraných částí formuláře 

kontrolního hlášení a také XML struktury formuláře kontrolního hlášení v některých částech. Zároveň 

došlo k aktualizaci pokynů pro vyplnění. Podnikatelské veřejnosti byl poskytnut odpovídající časový 

prostor na adaptaci změn a nová XML struktura kontrolního hlášení je platná a účinná od 1. října 2019.  

https://www.etrzby.cz/
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Zajišťovací příkazy 

Ve věci institutu zajišťovacích příkazů se jedná o opatření, které není využíváno plošně, ale pouze 

v mimořádných případech. Nelze proto hovořit o vlivu na podnikatelské prostředí jako takovém a je na 

zvážení, zda je v dokumentu explicitně uvádět. 

Zajišťovací příkaz lze zjednodušeně definovat jako mimořádný prostředek správy daní umožňující 

zajistit úhradu daně přede dnem její splatnosti, či dokonce před samotným stanovením daně, a to pro 

případ odůvodněné obavy, že v době vymahatelnosti již bude daň nedobytná, nebo bude její vybrání 

spojeno se značnými obtížemi. Správce daně zajišťovacím příkazem ukládá daňovému subjektu 

povinnost uhradit ihned částku odpovídající výši daně, o jejíž vybrání má správce daně obavy. Jedná 

se o mimořádný nástroj pro zajištění výběru daní, který může být velmi efektivním prostředkem boje 

Finanční správy s daňovými úniky. Finanční správa využívá tento nástroj převážně k zajištění výběru 

daně z přidané hodnoty, často v případech, kdy má důvodné podezření na zapojení daňového subjektu 

do tzv. karuselového (kolotočového) podvodu. Avšak právní úprava zajišťovacích příkazů v daňovém 

řádu je při splnění zákonných podmínek použitelná ve vztahu ke kterékoliv dani.  

Institut zajišťovacího příkazu je zakotven v právním řádu ČR již od roku 1993 (zákon č. 337/1992 Sb., 

o správě daní a poplatků). S účinností od 1. ledna 2011 by tento zákon nahrazen zákonem č. 280/2009 

Sb., daňový řád, (dále též „DŘ“), který dosavadní právní úpravu zajišťovacího příkazu až 

na zanedbatelné rozdíly převzal. Poslední účinnou zákonnou změnou institutu zajišťovacích příkazů, 

od účinnosti daňového řádu, přinesla novela zákona o DPH, provedená zákonem č. 370/2011 Sb., 

s účinností od 1. ledna 2012. 

Finanční správa sjednocuje postup finančních úřadů při vydávání zajišťovacích příkazů prostřednictvím 

metodického pokynu. V roce 2018 byly vydány dva metodické pokyny upravující problematiku institutu 

zajišťovacích příkazů. V obou případech to byla reakce na rozsudek NSS z roku 2018. V prvním 

metodickém sdělení je řešena problematika výkladu a aplikace ust. § 168 odst. 4 DŘ (účinný od 

12. dubna 2018). Metodicky tak byla ošetřena skutečnost, že daň, která nebyla dosud stanovena a pro 

zajištění její úhrady byl vydán zajišťovací příkaz, je splatná vždy až k okamžiku pravomocného 

stanovení daně, tj. zajišťovací příkaz nepozbyde účinnosti dříve než tímto okamžikem, pokud 

zajišťovací příkaz není zrušen předchozím rozhodnutím orgánu Finanční správy ČR, popř. rozsudkem 

správního soudu. Druhé metodické sdělení, účinné od 4. července 2018, řeší procesní dopady při 

aplikaci právních závěrů obsažených v předmětném rozsudku Nejvyššího správního soudu. Primárním 

účelem tohoto metodického materiálu byla náprava v některých případech možného trvajícího 

neoprávněného zásahu do práv daňových subjektů. 

Vydávání zajišťovacích příkazů má od roku 2015 klesající tendenci. V roce 2019 Finanční správa vydala 

celkem 765 zajišťovacích příkazů, což meziročně znamená pokles o 409 vydaných rozhodnutí 

(o 34,8 %) a zároveň došlo také k výraznému poklesu souhrnné zajištěné částky o 913,7 mil. Kč 

(62,1 %). 
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Daň z přidané hodnoty 

Ministerstvo financí nemá zahrnutý přehled odvodů podnikatelů daň z příjmu a DPH podle 

velikosti (mikropodnik, malý podnik, střední podnik, velký podnik) a to z toho důvodu, že z údajů, 

které jsou vyžadovány po daňových subjektech při registraci a následně při zpracování 

daňových přiznání, nelze určit o jakou kategorii podniku nebo podnikání se jedná. Z podkladů, 

které má finanční správa k dispozici tedy nelze vybrat množinu subjektů podle kategorie malého 

či středního podnikání. 



 

 

3. Plány do budoucna 

3.1 Snižování zátěže podnikatelů  

Od roku 2019 do roku 2022 bylo naplánováno 90 sektorových opatření, která jsou přehledně uvedena 

v materiálu "Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 – 2022". 

Materiál byl vypracován Ministerstvem průmyslu a obchodu, jako gestorem agendy, ve spolupráci 

s ostatními ústředními orgány státní správy na základě žádosti v  usnesení Hospodářského výboru 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 134 ze dne 12. prosince 2018. Jedná se o otevřený 

dokument, který bude v průběhu celého období dále aktualizován v závislosti na změnách v legislativě. 

Navrhovaná opatření, zejména pro roky 2021 a 2022, budou resorty dále zpřesňovat. 

V roce 2019 byla provedena aktualizace navrhovaných opatření, čímž se jejich počet rozšířil 

na celkových 122 sektorových opatření. Přehled aktualizovaných opatření naplánovaných na uvedené 

období je uveden v Příloze č. 3. 

PŘÍKLADY PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ 

Živnostenský balíček, který pro zlepšení podnikatelského prostředí připravilo MPO. Jedná se o 10 

stěžejních oblastí, které je ve smyslu lepšího podnikatelského prostředí a nižší administrativní 

zátěže potřeba postupně zrealizovat. Živnostenský balíček byl představen na společné tiskové 

konferenci MF a MPO dne 27. srpna 2019. Práce na všech bodech byl zahájeny již v roce 2019, 1 bod 

byl již v roce 2019 splněn (Změny v zákoně jen dvakrát ročně4). V naplnění dalších bodů se pokračuje: 

▪ Podpora rodinného podnikání – rodinné podnikání představuje největší zdroj pracovních míst 

v soukromém sektoru a jeho vícegenerační charakter pomáhá stabilizovat české hospodářství. 

Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. května 2019 byla schválena definice pojmů "rodinná živnost" 

a "rodinná obchodní korporace". Tato definice byla vládou upravena usnesením vlády ČR ze dne 

11. května 2020 č. 535 o to, že znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným 

jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden 

jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou 

nebo členem její dozorčí rady. 

▪ MPO ve spolupráci s ČMZRB, a.s., rozšířilo několik programů, ve kterých mohou rodinné 

podniky získat zvýhodněné bankovní úvěry a záruky. V návaznosti na přijetí definice se MPO 

podílelo na zpracování příručky "Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to?". Pro následující 

období je plánováno zavedení registrace rodinných firem a realizace dalších kroků, jako je 

vzdělávání a poradenské služby, přístup k financím, propagace atd. 

▪ Jednodušší rozjezd – v roce 2019 došlo k propojení Registru živnostenského podnikání 

s Portálem občana. Díky tomu mohou podnikatelé z pohodlí domova, bez nutnosti instalace 

speciální aplikace, činit podání vůči živnostenskému úřadu a ohlašovat tak živnost, podávat 

žádost o koncesi nebo přihlášku k důchodovému a zdravotnímu pojištění a registraci 

k daním. Na umožnění složení základního kapitálu pro s.r.o. v notářské úschovně se dále pracuje. 

Průběžně se také pracuje na rozšíření funkcionalit Registru živnostenského podnikání. 

 
4 bylo splněno zákonem č. 277/2019 Sb. s účinností od 31. 12. 2019. Národní právní předpisy s dopadem na 

podnikání nabývají účinnosti ve dnech 1. ledna a 1.července. 
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▪ Konec daňovým výjimkám – cílem je zjednodušení daňového systému, které povede k jeho 

odlehčení od řady sporných a nesystémových výjimek. Zajistíme revizi a sloučení daňovým výjimek 

a budeme bránit zavádění dalších – V roce 2019 bylo ze strany MF garantováno nezavádět nové 

výjimky. Na provedení důkladné analýzy stávajících daňových výjimek, jejich vyhodnocení a návrhu 

na redukci se pracuje. 

▪ Jednotná databáze formulářů - digitalizace formulářů – MPO ve spolupráci s úřady státní správy 

soustředilo přes 1 300 formulářů pro podnikatele na www.businessinfo.cz/legislativa, kde je 

snadné konkrétní formuláře vyhledat. Většina formulářů je v interaktivní podobě. Plná 

interaktivita formulářů byla dosažena v březnu 2020. Portál BusinessInfo.cz získal od ledna 2020 

novou a přívětivější podobu. 

▪ Všechny povinnosti na jednom místě – české podnikatele stále trápí nepřehlednost 

v povinnostech, které vůči státu mají, proto byly v roce 2019 prováděny práce na nové podobě 

portálu BusinessInfo.cz. Spuštěny byly od 1. 1. 2020. Následovaly dokončovací práce s termínem 

do konce března 2020. Současně je počítáno s dalším rozvojem portálu. Jeho součástí by měl 

být také přehled o povinnostech podnikatelů. 

 
▪ Omezení statistických průzkumů – bylo připraveno omezení statistických šetření díky rušení 

a úpravám statistických formulářů nebo zvýšení limitů pro povinné vyplňování, což uleví 

tisícům podnikatelů. V roce 2019 se podařilo omezit statistické zjišťování pro nejméně 3 500 

podnikatelů (zvýšil se práh pro vznik povinnosti podnikatele vykazovat statistické údaje Intrastatu 

z 8 na 12 mil. Kč/rok; díky využívání nových statistických metod a využití nových postupů 

zpracování dat byl osloven menší okruh respondentů u výkazu Pen 3c-04). Na dalším omezení 

statistického šetření se dále pracuje. 

▪ Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy -  boj s daňovými úniky a podvody funguje (výroční 

zprávy NCOZ, NSZ, NKÚ) - nyní je prioritou pomoc malým podnikatelům a živnostníkům. Hlavními 

opatřeními jsou např. zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu 

z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč, které se podařilo v roce 2019 splnit. Další opatření, na kterých se dále 

pracuje, jsou: spuštění portálu Moje Daně na konci roku 2020 nebo zavedení paušální daně 

pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do 1 mil. Kč v roce 2021. 

▪ Kompenzace exekučních nákladů – problémy s exekucí má v současné době až 900 tisíc občanů. 

A pokud jsou zaměstnáni, má jejich zaměstnavatel s výkonem exekuce nemalé administrativní 

a finanční náklady. Proto je nezbytné prosadit kompenzační systém, který by tyto náklady 

pomohl pokrýt. V legislativním procesu se nachází novela občanského soudního řádu (PSP ČR, 

tisk 545) která by měla umožnit vyplácení úhrady nákladů podnikatelům za administrativu při výkonu 

exekucí srážkami ze mzdy u zaměstnanců. 

▪ Vstřícnější stavební úřad - usnadnění povolování staveb – prosazujeme proklientský přístup 

stavebních úřad, kdy stanoviska v rámci stavebního řízení nezajišťuje podnikatel, ale stavební 

úřad. V roce 2019 byl zahájen legislativní proces u návrhu nového stavebního zákona. Jeho cílem 

je zásadní zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb a současně také novela stávajícího 

stavebního zákona, která nově zavádí digitalizaci řízení a postupů při povolování staveb.  

 
 
 
 
 

http://www.businessinfo.cz/legislativa,


 

35 
 

Snadná orientace v právních předpisech 

▪ Projekty e-Sbírka + eLegislativa – patří mezi nejdůležitější projekty eGovernmentu. 

Podnikatelům i občanům usnadní přístup k informacím o právní úpravě a jejich změnách 

v uživatelsky přívětivé a efektivní on-line podobě. Projekt e-Sbírka a e-Legislativa je v současné 

době finalizován, jeho dokončení je předpokládáno v průběhu roku 2020 a spuštění do ostrého 

provozu pak od 1. ledna 2022 

(úsporu AZ nelze v tuto chvíli predikovat), (Ministerstvo vnitra, realizace rok 2022) 

 

Sdílení dat - poskytování statistických údajů o obchodu se zbožím mezi ČR a jinými členskými 

státy EU – Intrastat  

▪ Český statistický úřad je připraven na další navýšení prahů pro  vykazování dovozu a vývozu zboží 

v rámci EU, a to na 20 mil Kč/rok, a zpřesnění specifických prahů pro vybrané zemědělské 

a energetické komodity ve výši 12 mil.  

Další postup závisí na GŘC a MF. Navýšení prahů se plánuje od 1. 1. 2022 v návaznosti na účinnost 

nařízení FRIBS pro statistiku zahraničního obchodu. V souvislosti s FRIBS5 plánuje ČSÚ i v letech 

cca 2023-2025 další zvýšení prahu na straně dovozu v návaznosti na provedení analýzy. 

(úspora AZ by mohla být až 74,9 mil. Kč/rok, dopad až na 6 300 subjektů) 

(Český statistický úřad, Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel, realizace rok 2022) 

 

Daně – portál MOJE daně 

▪ Cílem projektu je vytvořit portál, který daňovým subjektům umožní samoobslužné vykonávání 

co největšího množství daňových procesů. Jednotný webový portál zajistí prezentaci informací 

Finanční správy České republiky (dále FS) a poskytne transakční a individualizované služby 

autentizovaným klientům. Vznikne uživatelsky přívětivé prostředí pro plnění činností spojených se 

správou daní a poplatků, poskytující kvalitní a včasné informace daňovým subjektům. Vhodně 

navržené služby významně podpoří a zjednoduší elektronickou komunikaci daňových subjektů 

s FS, což je požadavkem koncepce současného eGovernmentu. Využití bude založeno na principu 

dobrovolnosti. 

(úspora AZ 226,24 mil. Kč, potenciální dopad na 8 mil. daňových poplatníků) 

(Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství, realizace rok 2020) 

 

Paušální daň 

▪ Byly zahájeny práce na vládním návrhu zákona, díky jemuž se výrazně zjednoduší odvodové 

povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ jejichž roční 

příjem z podnikání nepřekročí 1 mil. Kč. Získají možnost se prostřednictvím jedné měsíční 

paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmů, 

sociální pojistné a zdravotní pojistné. Pokud se pro tento jediný odvod poplatník rozhodne, 

výrazně by se tak snížila administrativní zátěž. Odpadla by např. povinnost podávat daňové přiznání 

k dani příjmů a přehledy pojistného, postrádala by u něj smysl případná daňová kontrola a nemusel 

by hradit účetní služby - snížení finanční zátěže.  

(úsporu AZ nelze v tuto chvíli predikovat, dopad na cca 140 000 subjektů) 

 (Ministerstvo financí, spolupráce Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 

zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zahájení prací rok 2019, realizace rok 2021) 

 
5 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) 

č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik 
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Projekt „Celní kodex Unie – elektronizace celního řízení" 

▪ Od roku 2020 bude celní správa umožňovat použití zjednodušeného elektronického celního 

prohlášení na propuštění zboží do tranzitního režimu Unie se sníženými požadavky na údaje 

i u železniční přepravy. 

(úsporu AZ nelze v tuto chvíli predikovat) 

(Ministerstvo financí, realizace rok 2020) 

 

Zamezení duplicitám/Předávání údajů z účetních výkazů 

▪ Bude zajištěno předání vybraných údajů z účetní závěrky finanční správou přímo rejstříkovým 

soudům pro zveřejnění ve Sbírce listin u subjektů, které tuto variantu dobrovolně využijí. (úsporu 

AZ nelze v tuto chvíli predikovat) 

(Ministerstvo financí, zahájení prací 2019, realizace 2022 pro účetní uzávěrky za rok 2021) 

 

Odstranění duplicitního hlášení 

▪ Cílem je vytvoření jednotné struktury dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci 

odpadů a jiné oprávněné osoby (vytvoření jednotné struktury dat o odpadech v ČR musí být 

v souladu s evropskými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství a statistiky). 

Výsledkem bude jeden výkaz, který budou původci odpadů zasílat na jedno určené místo (data 

budou přístupná všem zainteresovaným úřadům - obcím s rozšířenou působností, krajským 

úřadům, MŽP, ČSÚ, MPO a dalším). (Opatření bude řešeno novelou zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a příprava prováděcích právních předpisů) 

(úsporu nelze v tuto chvíli predikovat) 

(Ministerstvo životního prostředí, zahájení prací 2019, realizace rok 2020) 

 

Programy OP PIK 

▪ Bude zjednodušen a zrychlen proces kontroly a hodnocení žádostí o podporu v  OP PIK 

snížením rozsahu předkládané dokumentace nezbytné pro řádné vyhodnocování projektových 

žádostí. Opatření bude realizováno v metodických dokumentech k OP PIK. 

(úspora AZ 0,5 mil Kč/rok, dopad na 3 347 subjektů) 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu, zahájení prací rok 2019, realizace rok 2022) 

 
Elektronizace veřejné správy je předmětem mnoha opatření napříč státní správou a jejich 

konkrétní znění je uvedeno v příloze. Zde je uveden přehled témat podle resortů: 

Ministerstvo financí 

▪ předávání údajů z účetních výkazů – finanční správa vs. rejstříkové soudy, 

▪ portál MOJE daně, 

▪ rozvoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie, 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

▪ optimalizace procesů monitorovacího systému pro administraci podpory z fondů EU 

programového období 2021 – 2027, 

▪ zefektivnění stavebního řízení zavedením digitalizace – zásadní posílení eGovernmentu v ČR, 

vznik Portálu stavebníka a dalších informačních systémů (existence vlastníků technické 
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a dopravní infrastruktury); navrhovaná opatření jsou ve shodě s úkoly programu Digitální Česko, 

jejichž realizace bude mít velmi pozitivní dopad na snižování zátěže podnikatelů. 

 

Ministerstvo vnitra 

▪ využívání a rozšiřování nástrojů eGovernmentu: 

o Portál občana - v polovině roku 2019 byl zahájen ostrý provoz Portálu občana (PO), který 

představuje transakční část Portálu veřejné správy. PO je přístupný po přihlášení a je 

postupně doplňován o další služby.  

▪ koncem roku 2019 nabízel PO kolem 100 služeb, např.: přístup k údajům 

v základních registrech, přístup k údajům o důchodu, informace k dávkám 

nemocenského pojištění, přístup k lékovému kontu pacienta (eRecept), možnost 

připojit datovou schránku fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby a učinit podání, 

úložiště dokumentů (např. příloh datových zpráv), daňová podání (kontrolní hlášení 

DPH, daňová přiznání…) a další služby.  

o V rámci spolupráce MPO a MV byla na PO v roce 2019 zpřístupněna služba Jednotný 

registrační formulář (JRF) MPO. Služba umožňuje: 

▪ vytvořit elektronické podání živnostenskému úřadu, 

▪ prostřednictvím JRF lze učinit i podání vůči správci daně z příjmů, resp. silniční daně, 

správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce ČR a zdravotní pojišťovně, 

▪ v aplikaci JRF je možno využít on-line služby elektronické identifikace 

uživatele  identifikačního portálu eIdentita.cz. V případě přihlášeného uživatele tak lze 

získat údaje o jeho osobě ze základních registrů a využít je pro vyplnění formuláře 

JRF.  

Práce na PO dále pokračují. Strategie Digitální Česko počítá s jeho rozvojem minimálně do roku 

2024. 

 

Ministerstvo zemědělství 

▪ elektronizace oznámení činnosti a provozovny při prodeji sudového vína,  

▪ elektronizace dalších povinností vyplývajících ze zákona o vinohradnictví a vinařství. 

 

Úřad průmyslového vlastnictví 

▪ integrace vybraných služeb na Portál občana – budou zveřejněny služby pro občany 

pro komunikaci s ÚPV, 

▪ vydávání listin v elektronické podobě, 

▪ ÚPV se připojí na on-line platební bránu pro subjekty státní správa - viz vládní projekt Digitální 

Česko, 

▪ zapojení metod umělé inteligence a strojového učení do procesu řízení a procesu komunikace 

s uživateli. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

▪ optimalizace procesů monitorovacího systému pro administraci podpory z fondů EU 

programového období 2021 – 2027,  

▪ zefektivnění stavebního řízení zavedením digitalizace - zásadní posílení eGovernmentu v ČR, 

vznik Portálu stavebníka a dalších informačních systémů (existence vlastníků technické 
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a dopravní infrastruktury); navrhovaná opatření jsou ve shodě s úkoly programu Digitální Česko, 

jejichž realizace bude mít velmi pozitivní dopad na snižování zátěže podnikatelů, 

▪ V rámci stavebního řízení je povinností stavebníka zajistit si vyjádření vlastníků sítí, kterých je více 

než 30 tisíc. Pro podnikatele je tak obtížné zjistit, jaké sítě tam vlastně jsou, když velkou část 

neeviduje katastr jako věcné břemeno. V GIS aplikacích Digitální technické mapy je bohužel jen 

zlomek potřebných dat. Cílem projektu by měla být jednotná evidence vlastníků sítí, aby se 

podnikatelům zjednodušil proces zajištění vyjádření vlastníků sítí. 

ZKVALITNĚNÍ PODNIKATELSKÉ LEGISLATIVY – NEJPROBLEMATIČTĚJŠÍ OBLASTI 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje v kooperaci s ostatními resorty zejména na těchto oblastech, 

které výrazně sníží administrativní zátěž při podnikání v České republice: 

▪ Odstranění duplicitních hlášení o produkci odpadů Odp 5-01 – dojde k výraznému omezení 

zjišťování Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách, kdy statistické zjišťování 

bude nahrazeno využitím administrativního zdroje MŽP (ISPOP), avšak za předpokladu, že 

sledování dat o produkci a využívání druhotných surovin bude zachováno v požadovaném 

rozsahu.  

Předpoklad realizace: rok 2021 

▪ Odstranění problémů s obtížnou orientací podnikatelů v právních předpisech - 

Projekty e-Sbírka + eLegislativa jsou jedny z projektů eGovernmentu, které podnikatelům 

i občanům usnadní přístup k informacím o právní úpravě a jejich změnách v uživatelsky přívětivé 

a efektivní on-line podobě.  

Předpoklad realizace: rok 2021 

▪ Paušální daň/odvod – MF zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky jemuž se výrazně 

zjednoduší odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým 

živnostníkům z řad OSVČ. Tito podnikatelé, jejichž roční příjem z podnikání nepřekročí 

1 mil. Kč, získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat 

na třech různých formulářích daň z příjmů, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Paušální odvod 

bude placen měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat minimální základy pro sociální a zdravotní 

pojištění pro příslušný rok (tj. částky, které již nyní všichni poplatníci povinně platí) a částku na daň 

z příjmů fyzických osob. Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně 

snížila administrativní zátěž. Odpadla by mu např. povinnost podávat daňové přiznání k dani 

příjmů a přehledy pojistného, postrádala by u něj  smysl případná daňová kontrola a nemusel by 

hradit účetní služby - snížení finanční zátěže. V průběhu roku 2019 byl projekt rozpracován do 

konkrétního návrhu zákona, jenž obsahuje novely předpisů v oblasti daně z příjmů, 

sociálního a zdravotního pojištění a živnostenského zákona a vyžádal tím i spolupráci rezortů 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení s cílem nastavení účinnosti pro rok 

2021.(úsporu AZ nelze v tuto chvíli predikovat, dopad na cca 140 000 subjektů). 

Předpoklad realizace:  2021. 

▪ Digitalizace daní - cílem projektu MF portál MOJE daně je vytvořit portál, který daňovým 

subjektům umožní samoobslužné vykonávání co největšího množství daňových procesů. 

Jednotný webový portál zajistí prezentaci informací Finanční správy České republiky (FS) 

a poskytne transakční a individualizované služby autentizovaným klientům. Vznikne uživatelsky 
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přívětivé prostředí pro plnění činností spojených se správou daní a poplatků, poskytující 

kvalitní a včasné informace daňovým subjektům. Vhodně navržené služby významně podpoří 

a zjednoduší elektronickou komunikaci daňových subjektů s FS, což je požadavkem koncepce 

současného eGovernmentu.  

Předpoklad realizace: rok 2020 

▪ Zamezení duplicitám - cílem je zamezit situaci, aby podnikatel odevzdával stejné formuláře 

či informace vícekrát. Jako příklad lze uvést účetní závěrku, kterou podnikatel odevzdává 

finanční správě a současně ji posílá na obchodní rejstřík.  

Předpoklad realizace: rok 2022 (pro účetní závěrky roku 2021) 

▪ Zkvalitnění stavebního řízení – zavedení integrace dosavadních samostatných procesů 

do jednoho řízení (se souběžným vyhodnocováním všech veřejných zájmů) zakončeného 

jediným rozhodnutím, redukce počtu dotčených orgánů s cílem jejich maximální integrace, 

celková digitalizace správních řízení a podkladů pro vydání rozhodnutí, zrychlení 

a  zjednodušení pro běžného občana i investora (opatření bude realizováno rekodifikací 

stavebního zákona). Předpoklad realizace: rok 2021 

 

Všem orgánům státní správy je doporučováno důsledně zvažovat časté novelizace právních 

předpisů. Studium neustále se měnících právních předpisů přináší podnikatelům značnou finanční 

a časovou zátěž a zejména nepředvídatelné podnikatelské prostředí. Významnou roli zde hraje 

nastavení dostatečně dlouhé legisvakanční lhůty s výjimkou, kdy je do právního řádu implementován 

předpis přijatý na úrovni EU. 

Doporučuje se nově navrhovaná opatření v největší možné míře konzultovat s podnikateli, 

podnikatelskými svazy i prostřednictvím Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže 

podnikatelů, která působí při MPO od roku 2014. Doporučuje se zřídit pracovní skupiny obdobně jako 

je tomu na MPO v případě zmiňované Expertní skupiny. Obdobně skupiny působí na Ministerstvu 

zemědělství a Ministerstvu vnitra. 

I přes již uskutečněná opatření v posledních letech je administrativní zátěž kladená na podnikatele 

ze strany státních orgánů vnímána stále jako vysoká. Zejména v oblastech duplicitních hlášení 

o odpadech, poskytování duplicitních údajů pro statistický a finanční úřad, oblast placení daní, 

problematika exekučního a insolvenčního řízení či nedostatečně rychle zaváděná elektronizace veřejné 

správy a vzájemná propojenost. Opatření zaměřené na odstranění duplicitního hlášení o produkci 

odpadů Odp 5-01 je sledováno od roku 2012 a doposud se nepodařilo úspěšně vyřešit. 

Ministerstvo životního prostředí v rámci prací na novele zákona o dopadech č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a přípravě 

prováděcích právních předpisů vytvoří jednotnou strukturu dat o odpadech, které jsou povinni 

evidovat původci odpadů a jiné oprávněné osoby (vytvoření jednotné struktury dat o odpadech v ČR 

musí být v souladu s evropskými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství a statistiky). 

Výsledkem bude jeden výkaz, který budou původci odpadů zasílat na jedno určené místo (data 

budou přístupná všem zainteresovaným úřadům – obcím s rozšířenou působností, krajským úřadům, 

MŽP, ČSÚ, MPO a dalším). 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále sledovat snižování administrativní zátěže 

podnikatelů a ve spolupráci s orgány státní správy každoročně vládě ČR vždy do 30. 9. 

předkládat informaci o průběhu plnění nastaveného plánu systémového snížení administrativní 

zátěže podnikatelů jako součást materiálu "Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České 

republice za příslušné období". 

3. 2 Podpora malého a středního podnikání 

Jednou z hlavních priorit v oblasti podpory malého a středního podnikání je příprava budoucího 

programového období 2021–2027. Jde o posilování konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků. Jedná se především o následující témata: 

▪ pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, propojení 

pořizovaných nebo stávajících technologií za pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů 

a protokolů (autonomní obousměrnou komunikací), podporováno bude dále pořízení strojů 

a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků a jejich 

konkurenceschopnost, ale také umožní budoucí inovaci 5. řádu ve fázi navazující digitalizace 

a automatizace výroby (princip průmyslu 4.0). 

▪ podporu služeb pro rozvoj podniků typu spin-off, spin-out a start-up (podpora 

podnikatelských záměrů a zavádění nových obchodních modelů, posílení růstových motivací, 

podpora komercionalizace produktů a služeb, rozvoj inovačních schopností, podpora služeb 

rozvíjejících podnikatelský eko-systém). 

▪ podporu poradenských služeb pro MSP zaměřených na rozvoj podniku, rozšíření podnikatelské 

činnosti, zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb s důrazem na růst tržního potenciálu, 

například prostřednictvím nových rozvojových příležitostí, inovativních řešení, investičních 

možností, zavádění nových a pokročilých technologií. 

▪ podporu využívání inovační infrastruktury (inkubátory, akcelerátory apod.). 

▪ podporu podnikatelské infrastruktury pro malé a střední podniky (podpora např. při modernizaci 

podnikatelské infrastruktury a při revitalizaci a následném znovuvyužití brownfieldů, či technicky 

významně nevyhovujících objektů na podnikatelské funkční nemovitosti). 

▪ podporu účasti malých a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách včetně 

organizace seminářů a dalších akcí za účelem vstupu na zahraniční trhy. 

 

Vláda ČR však nespoléhá v rámci podpory malých a středních podniků jen na finanční prostředky 

plynoucí ze strukturálních fondů EU. V této souvislosti byl vytvořen projekt tzv. sdílené podpory 

podnikání, který je iniciativou osmi státních institucí zabývajících se podporou podnikání. Členové této 

iniciativy jsou Agentury CzechInvest, CzechTrade, CzechTourism, Česká exportní banka, 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Technologická 

agentura ČR a Agentura pro podnikání a inovace. Tyto instituce tak poskytují firmám komplexní 

podporu, ať už jde o poradenství, export či získávání kapitálu. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo v návaznosti na přijetí nové Inovační strategie 

České republiky 2019–2030 program na podporu inovativního podnikání s názvem The Country 

for the Future. Tento program je prvním zásadních nástrojů implementace této strategie. Zaměřuje se 

především na Chytré investice, Národní start-up a spin-off prostředí a Digitální stát, výrobu a služby. 

Předpokládá se, že v letech 2020 až 2027 bude investováno přes 6 mld. Kč do nastavení systémové 
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podpory zakládání a rozvíjení technologických start-upů, vybudování infrastruktury pro výzkum 

a testování v oblasti digitalizace a umělé inteligence či do pomoci malým a středním podnikům se 

zaváděním inovací do výrobní praxe. 

 

Pro rozvoj malých a středních podniků je důležitý rovněž fungující vnitřní trh EU, na který směřuje více 

než 84 % českého exportu. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude tedy i nadále prosazovat jeho další 

prohlubování a odstraňování překážek. Jedním z nástrojů na prosazení této vize je připravovaný online 

dotazník o překážkách na vnitřním trhu, jehož účelem je získat potřebná data, která budou následně 

použita jako podklady pro jednání s Evropskou komisí s cílem přesvědčit ji, aby se prioritně věnovala 

právě překážkám identifikovaným v rámci dotazníku. S propagací vnitřního trhu mezi českými 

podnikateli rovněž souvisí plánované regionální semináře pro malé a střední podniky zaměřené na jejich 

problémy při přeshraničním poskytování služeb. 

 

Další neméně důležitou prioritní oblastí naší vlády je ekonomická diplomacie. Prosazování 

ekonomických zájmů v zahraničí patří mezi celosvětové trendy podpory hospodářského růstu. 

Ekonomika ČR je do velké míry otevřená a export a vnější ekonomické vazby jsou pro ni klíčové. V roce 

2020 Ministerstvo zahraničních věcí počítá s realizací cca 300 projektů ekonomické diplomacie 

téměř ve stovce zemí. Na tyto projekty se počítá s alokací přibližně 62 mil. Kč. Cílem je zejména 

zvyšovat kvalitu a efektivitu jednotlivých projektů ekonomické diplomacie. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AMSP ČR  - Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
APZ   – Aktivní politika zaměstnanosti 
AIS SBS – agendový informační systém státní báňské správy  
ASZ ČR  - Asociace soukromého zemědělství ČR 
AZ  – administrativní zátěž 
ČBÚ   – Český báňský úřad 
ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 
ČSÚ  – Český statistický úřad 
ČTÚ   – Český telekomunikační úřad  
ČÚZK   – Český úřad zeměměřický a katastrální  
ERDF   – Evropského fondu pro regionální rozvoj 
ERÚ  – Energetický regulační úřad 
GFŘ   – Generální finanční ředitelství  
GIS SBS – grafický informační sytém státní báňské správy 
FS  – finanční správa 
IROP   – Integrovaný regionální operační program 
ISoSS  – informační systém o státní službě 
ISZR  – informační systém základních registrů 
MD   – Ministerstvo dopravy 
MF   – Ministerstvo financí 
MK   – Ministerstvo kultury 
MMR   – Ministerstvo pro místní rozvoj  
MO   – Ministerstvo obrany 
MPO   – Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV   – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS   – Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT   – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV   – Ministerstvo vnitra 
MZE   – Ministerstvo zemědělství 
MZd   – Ministerstvo zdravotnictví 
MŽP  – Ministerstvo životního prostředí 
NBÚ   – Národní bezpečnostní úřad 
OPPIK  – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
REFIT  – Regulatory Fitness and Performance (program REFIT) 
RIA   – Regulatory Impact Assessment (Hodnocení dopadů regulace) 
RÚIAN   – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
ROS   – Registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci   
ROB  – Registr obyvatel 
SKD   – Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
SP ČR   – Svaz průmyslu a dopravy ČR 
SOCR ČR  – Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
SÚIP   – Státní úřad inspekce práce 
SÚJB   – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
TA ČR  – Technologická agentura ČR 
ÚOHS   – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
ÚPV   – Úřad průmyslového vlastnictví 
ÚV ČR   – Úřad vlády ČR 
ÚZIS   – Ústav zdravotnických informací 
ŽP   – životní prostředí 
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Příloha č. 1 Opatření na snižování administrativní zátěže splněná v roce 2019 

 

Opatření č. 22  Pokračování elektronizace v návaznosti na 
zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech 
a zlepšovacích návrzích, zákon č. 441/2003 
Sb., o ochranných známkách 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 
 

V roce 2019 Úřad plánuje rozšíření funkcí 
aplikace pro elektronické podávání 
o obousměrnou komunikaci s klientem, aplikace 
bude koncipována jako klientský portál. Úřad 
rovněž plánuje integraci vybraných služeb na 
Portál občana. Dále připravuje vydávání listin 
v elektronické podobě. V dlouhodobém 
horizontu se podílí na konceptu Digitální Česko 
a informační strategii ČR projektovými záměry 
mimo jiné zaměřenými na využití strojového 
překladu a zapojení metod umělé inteligence 
a strojového učení do procesu řízení a do 
procesu komunikace s klientem. 

Splněno - ÚPV – V roce 2019 byla aplikace pro elektronické podávání rozšířena 
o zobrazování příchozí/odchozí korespondence v přehledu spisů uživatele. 
Funkcionalita je přístupná pro uživatele autentifikované prostřednictvím národní 
identitní autority. Probíhá interní testování funkcionality. 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019 splněno (nelegislativní opatření) 

Realizátor opatření Úřad průmyslového vlastnictví 
 

 

Opatření č. 25 
 

Prohloubení elektronizace v komunikaci 
zaměstnavatelů s orgány sociálního 
zabezpečení 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na  podnikatele 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 
připravuje prohloubení elektronizace 
v komunikaci zaměstnavatelů s orgány 
sociálního zabezpečení, snížení počtu 
papírových tiskopisů a potvrzení vyplňovaných 
zaměstnavateli. 
Opatřením dojde k rozšíření jednotného 
informačního systému práce a sociálních věcí 
a soustředění veškerých potřebných dat 
pro jednotlivé agendy úřadu MPSV při snížení 
administrativní náročnosti u zaměstnavatelů. 

Splněno – MPSV – Opatření souviselo se zřízením Jednoho inkasního místa (JIM) 
zákonem č. 458/2001 Sb., které však nebude realizováno, a proto je opatření řešeno 
jiným způsobem.  
 

• Na Portálu ČSSZ jsou průběžně zveřejňovány nové interaktivní tiskopisy 
pro klienty a stávající tiskopisy jsou aktualizovány dle potřeby. Hlavní výhodou 
interaktivních tiskopisů je logická kontrola vyplňovaných údajů, která upozorní 
na případné chyby či neúplné vyplnění, a jednoduché odeslání ČSSZ nebo 
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). 

• Od 1. 1. 2019 měl zákon č. 259/2017 Sb. přinést významné změny v komunikaci 
s orgány sociálního zabezpečení (OSSZ/ČSSZ): 
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o měly být zavedeny elektronické neschopenky, tj. rozhodnutí o dočasné 
pracovní neschopnosti v elektronické podobě, jako nepovinná forma. 

o V souvislosti s tím mělo dojít ke snížení počtu dílů „neschopenky“ 
a k prohloubení elektronické komunikace s orgány sociálního 
zabezpečení. 

o V závěru roku 2018 byl však v schválen zákon č. 335/2018 Sb., kterým se 
odsunula realizace e-Neschopenky o rok, tedy na 1. 1. 2020. 

• Dne 1. 7. 2019 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 164/2019 Sb., kterým se 
zavedlo s účinností od 1. 1. 2020 pro ošetřující lékaře povinné elektronické 
rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti, tzv. e-Neschopenka:  

o prohloubení elektronické komunikace zaměstnavatelů s OSSZ; 
zaměstnavatelé předávají povinně elektronicky OSSZ údaje pro výpočet 
a výplatu nemocenského zaměstnanců v případě dočasné pracovní 
neschopnosti,  

o zaměstnavatel má k dispozici nové služby ČSSZ pro ověření či stažení 
údajů (včetně služby automatizovaného stahování do mzdového či 
personálního softwaru) o dočasných pracovních neschopnostech svých 
zaměstnanců a na vyžádání mu jsou o nich z ČSSZ odesílány notifikace, 

o celkové zjednodušení posuzování dočasné pracovní neschopnosti (dále 
jen „DPN“) - snížení počtu dílů ze stávajících 5 na 3, 

o omezení povinností uložených ošetřujícímu lékaři, zaměstnavateli 
a zaměstnanci, 

o zajištění plošného elektronického příjmu dat od lékařů a za účelem snížení 
administrativy a zrychlení procesu výplaty dávek nemocenského pojištění. 

Úspora administrativní zátěže 653,1 mil Kč/rok, dopad na 1 154 687 subjektů. 

Plánovaný termín účinnosti souviselo s projektem JIM, hledáno nové řešení splněno (zákonem č. 164/2019 Sb., s účinností od 1. 1. 2020) 

Vyjádření zástupců 
podnikatelů 

Podnikatelé obecně elektronizaci a digitalizaci 
vítají, ale mají obavy z realizace 
(po zkušenostech s registrem vozidel, datovými 
schránkami). 
Snížení počtu papírových tiskopisů a potvrzení 
vyplňovaných zaměstnavateli je vítáno. Nelze 
ovšem automaticky vyžadovat povinnou 
elektronizaci též od všech podnikatelských 
subjektů (např. drobných podnikatelů – to by 
naopak vedlo ke zvýšení zátěže, nikoli k jejímu 
snížení. 

 

Realizátor opatření Ministerstvo práce a sociálních věcí  
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Opatření splněná nad plánovaná opatření 
 

Opatření č. 1.19 Novela nařízení vlády č. 76/2015 Sb., 
o opatření ekologické zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování 
plateb pro přechodně podporované oblasti 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Novelami uvedených nařízení vlády se mimo 
jiné v intenzivních sadech doplňuje možnost 
použití nejlepší dostupné technologie 
při sledování a vyhodnocování výskytu 
škodlivých organismů prostřednictvím 
meteorologických stanic s funkcí měření 
prahových hodnot a sumy teplot. Touto úpravou 
dojde u žadatelů ke snížení administrativní 
zátěže. 

Splněno – MZE – Nařízení vlády č. 57/2019 Sb. bylo schváleno dne 4. února 2019 
a nabylo účinnost dnem 1. března 2019. Jeho úpravou došlo u osob podnikajících 
v ekologickém zemědělství ke snížení administrativní zátěže. 
 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019  splněno (nařízení vlády č. 57/2019 Sb., účinnost od 1. 3. 2019) 

Realizátor Ministerstvo zemědělství  

 

Opatření č. 2.19 Novela zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 256/2000 Sb., 
o Státním zemědělském intervenčním fondu 
a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o Státním zemědělském intervenčním 
fondu), ve znění pozdějších předpis 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Novelou uvedených zákonů se zejména řeší 
problematika převodu administrace národních 
dotací poskytovaných podle § 2d zákona 
o zemědělství, z Ministerstva zemědělství 
na Státní zemědělský intervenční fond. 
Výjimkou jsou dotace na genetické zdroje, které 
nadále zůstávají v administraci Ministerstva 
zemědělství vzhledem k jejich odborným 
specifikům. Převod administrace národních 
dotací na Státní zemědělský intervenční fond 
umožní sjednocení administrativních procesů. 
Do budoucna dojde i snížení množství 
používaných informačních systémů 

Splněno – MZE – Zákon č. 208/2019 Sb. byl schválen dne 25. července 2019 
a nabývá účinnosti od 1. ledna 2020. Přináší snížení administrativní zátěže jak 
podnikatelů, tak i na straně veřejné správy, při administraci dotací v oblasti 
zemědělství. 
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pro administraci dotační politiky v resortu 
zemědělství.  Cílem návrhu je zjednodušení 
a zefektivnění administrace dotačních pravidel 
v resortu zemědělství s pozitivními dopady jak 
na veřejnou správu, tak na zemědělskou 
veřejnost. 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019  splněno (zákon č. 208/2019 Sb., účinnost od 1. 1. 2020)) 

Realizátor Ministerstvo zemědělství  

 

Opatření č. 3.19 Novela vyhlášky č. 397/2016 Sb., 
o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, 
mražené krémy a jedlé tuky a oleje  

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Cílem novely uvedené vyhlášky je zejména 
přizpůsobení se přímo použitelným předpisům 
Evropské unie, především v souvislosti 
s upozorněním Evropské komise na nesoulad 
při označování mléčných výrobků označených 
jako „řecký jogurt“. Dále na základě 
dosavadních poznatků dochází k úpravě 
některých technických požadavků na mléčné 
výrobky, které vyplývají z praktických 
zkušeností výrobců nebo dozorových orgánů. 
Jejich cílem je zjednodušení, zlepšení aplikační 
praxe a snížení administrativní zátěže 
pro výrobce.  

Splněno – MZE – Vyhláška č. 274/2019 Sb. byla schválena dne 25. října 2019 
a nabývá účinnosti od 1. ledna 2020. Jejím prostřednictvím dochází ke zjednodušení, 
zlepšení aplikační praxe a snížení administrativní zátěže pro výrobce působící 
v daném oboru. 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019  splněno (vyhláška č. 274/2019 Sb., účinnost dnem 1. 1. 2020) 

Realizátor Ministerstvo zemědělství  

 

Opatření č. 4.19 Novela vyhlášky č. 132/2018 Sb., 
o přípravcích a pomocných přípravcích 
na ochranu rostlin 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Cílem novely vyhlášky č. 132/2018 Sb. je 
odložení účinnosti právní úpravy označování 
přípravků a pomocných prostředků na ochranu 
rostlin 2D kódy (dvoudimenzionální čárový kód 
s vysokou informační hodnotou a schopností 
detekce a oprav při jeho porušení) ve vyhlášce 
o přípravcích a pomocných prostředcích 

Splněno – MZE – Vyhláška č. 359/2019 byla schválena 17. prosince 2019, nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2020 a poveden k částečnému snížení administrativní zátěže 
podnikatelů. Jejím schválením se odkládá účinnost povinnosti označování přípravků 
a pomocných přípravků na ochranu rostlin 2D kódy do doby, kdy budou stanoveny 
nezbytné technické podrobnosti 2D kódu včetně dopracovaného komplexního sytému 
dohledatelnosti a vytvoření datového úložiště.  
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na ochranu rostlin. Poté, co Ministerstvo 
zemědělství připraví zákonnou úpravu 
označování přípravků na ochranu rostlin 2D 
kódy, bude následně tato vyhláška doplněna 
o nezbytné technické podrobnosti. Stávající 
úprava totiž nestanovuje přesně typ 2D kódu 
a další podrobnosti, které jsou nutné 
pro funkčnost systému dohledatelnosti 
jednotlivých šarží přípravků a pomocných 
prostředků na ochranu rostlin uvedených na trh 
v České republice. Povinné označení přípravku 
či pomocného prostředku na ochranu rostlin 2D 
kódem a povinnost distributorů vést 
elektronické záznamy umožňující propojení 
s 2D kódem by postrádalo účelnost 
bez dopracování komplexního systému 
dohledatelnosti a vytvoření datového úložiště. 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019  splněno (vyhláška č. 359/2019 Sb., účinnost dnem 1. 1. 2020) 

Realizátor Ministerstvo zemědělství  

 

Opatření č. 5.19 Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 80/2019 Sb.:  

• je umožněno pro poplatníky s příjmy 
ze samostatné činnosti a s příjmy 
z nájmu, využívajících stanovení výdajů 
procentem z příjmů, tzv. výdajových 
paušálů, použít vyšších mezních 
hodnot takto uplatněných výdajů oproti 
předcházejícímu období roku 2018, a to 
ve dvojnásobné výši. Toto opatření je 
umožněno těmto poplatníkům využít již 
za zdaňovací období roku 2019. 
Zmiňovanou úpravou tak dochází 
k významné úspoře administrativní zátěže, 
zejména na straně daňových poplatníků – 
podnikatelů. 

Splněno – MF - Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 80/2019 Sb., nabyla účinnost od 1. 4. 2019. 
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• doplněno ustanovení § 38da, kterým byla 
pro daňové subjekty zavedena nová 
oznamovací povinnost „Oznámení 
o příjmech plynoucích do zahraničí“. Tato 
nová povinnost představuje pro dotčené 
poplatníky zvýšení administrativní zátěže. 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019 splněno (zákon č. 80/2019 Sb., účinnost od 1. 4. 2019) 

Realizátor Ministerstvo financí  

 
Opatření č. 6.19 Zákon č. 278/2019 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Zákonem č. 278/2019 Sb., kterým se mění 
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů s účinností 
od 1. 1. 2020: 

• byl zrušen poplatek z ubytovací kapacity 
a poplatek za lázeňský nebo rekreační 
pobyt byl nahrazen novým poplatkem 
z pobytu; zrušením jednoho poplatku 
v oblasti ubytovacích služeb dojde 
k výraznému snížení administrativní zátěže 
podnikatelů; 

• je umožněno poskytovatelům pobytu vést 
evidenční knihu (o osobách, kterým je 
poskytován pobyt za úplatu) nejen v listinné 
podobě, ale také v podobě elektronické; 

• při pořádání kulturních či sportovních akcí 
většího rozsahu je umožněno vést 
evidenční povinnost ve zjednodušeném 
rozsahu. 

Splněno – MF – Zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nabývá účinnosti od 1. 1. 2020, 
přispívá ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. 
V této chvíli nelze vyčíslit předpokládané roční úspory ani počet subjektů, kterých se 
dané opatření týká, bez podrobnější analýzy, a z důvodu, že novela zákona o místních 
poplatcích je v účinnosti krátkou dobu (od 1.1.2020). 

Plánovaný termín účinnosti rok 2020 splněno (zákon č. 278/2019 Sb., účinnost 1. 1. 2020) 

Realizátor Ministerstvo financí  

 
Opatření č. 7.19 Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o dani z nemovitých věcí) 

Stav plnění k 31. 12. 2019 
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Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Zákonem č. 364/2019 Sb., s účinností od 1. 1. 
2020 (zákon o dani z nemovitých věcí) došlo ke: 

• zjednodušení administrativy 
při prokazování a uplatnění osvobození 
pozemků podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2. 
zákona o dani z nemovitých věcí, neboť 
došlo k využití evidence ekologicky 
významných prvků pro účely daně 
z nemovitých věcí umožňující prokázání 
nároku na osvobození jak ze strany 
správce daně, tak ze strany poplatníka, 
z aplikace si může poplatník pořídit 
jednoduchý výstup. Splnění podmínek 
pro zavedení do evidence ekologicky 
významných prvků ověřuje Státní 
zemědělský intervenční fond. 

Splněno – MF – Novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění 
zákona č. 364/2019 Sb., který nabývá účinnosti od 1. 1. 2020, přispívá ke snížení 
administrativní zátěže podnikatelů. 
 

Plánovaný termín účinnosti rok 2020 splněno (zákon č. 364/2019 Sb., účinnost od 1. 1. 2020) 

Realizátor Ministerstvo financí  

 
Opatření č. 8.19 Novela zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí ve znění pozdějších 
předpisů  

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Zákonem č. 264/2019 Sb., s účinností od 1. 11. 
2019 došlo: 

• k rozšíření osvobození od daně z nabytí 
nemovitých věcí za podmínek stanovených 
zákonem i v případě nabytí vlastnického 
práva k jednotce vymezené v rodinném 
domě. 

• Vzhledem k tomu, že to byla poplatníky 
velmi diskutovaná oblast, sníží se počet 
opravných a dozorčích prostředků, 
případně žalob v této části agendy. 

Splněno – MF – Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ve znění 
zákona č. 264/2019 Sb., nabyl účinnosti od 1. 11. 2019 a přispěl ke snížení 
administrativní zátěže při podnikání. 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019 splněno (zákon č.264/2019 Sb., účinnost od 1. 11. 2019) 

Realizátor Ministerstvo financí  

 
Opatření č. 9.19 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů 
Stav plnění k 31. 12. 2019 
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Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Novelou zákona o spotřebních daních došlo 
s účinností od 1. února 2019 k: 

• možnosti uplatnění nároku  na vrácení 
daně z tzv. zelené nafty pomocí normativů 
minimální spotřeby: 
Podnikatelé v rostlinné a živočišné výrobě 
mohou využívat ročních zdaňovacích 
období a prokazovat spotřebu nafty tzv. 
normativy minimální spotřeby. Při tomto 
způsobu uplatnění nároku na vrácení daně 
nemusí vést podrobnou evidenci 
o skutečné spotřebě motorové nafty.    

• Zmírnění postihů u méně závažných 
porušení povinností při značení tabákových 
výrobků. Od dubna roku 2019 je umožněno 
diferenciovat závažnost porušení 
povinností při značení tabákových výrobků. 
Zatímco nezdaněné tabákové výrobky (tj. 
bez české tabákové nálepky) se v případě 
jejich zjištění zdaňují v plné výši a pokuta 
může dosáhnout až do výše 50 000 000 Kč, 
u tabákových výrobků značených 
nesprávným způsobem (tj. například 
poškozenou tabákovou nálepkou, nálepkou 
určenou pro jiný tabákový výrobek) lze nyní 
na základě větší diferenciace v rámci 
zákona zohlednit míru závažnost přestupku 
a z toho vyplývajících sankcí, např. pouze 
uložit pokutu. 

Splněno – MF – Novelou zákona č. 353/2002 Sb., zákonem č. 4/2019 Sb., s účinností 
od 1. 2. 2019 došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelů v oblasti rostlinné 
a živočišné výroby. 
Novelou zákona č. 353/2002 Sb., zákonem č. 80/2019 Sb., s účinnosti od 1. 4. 2019 
došlo rovněž ke snížení administrativní zátěže v oblasti zdanění tabákových výrobků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019 splněno (zákon č.4/2019 Sb., účinnost od 1. 2. 2019 a zákon č. 80/2019 Sb., účinnost 
od 1. 4. 2019) 

Realizátor Ministerstvo financí  

 
Opatření č. 10.19 Zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 

Stav plnění k 31. 12. 2019 
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Sb., o Státním fondu životního prostředí 
České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Zákonem dojde ke zrušení povinnosti podávat 
poplatkové hlášení a placení záloh současně 
zpoplatněných znečišťovatelů a odběratelů 
podzemní vod.  
 

Splněno – MŽP – Zákonem č. 113/2018 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2019, 
došlo ke zrušení povinnosti:   

• pro současný počet cca 1 000 podávaných poplatkových hlášení pro účely vydání 
zálohového výměru činí úspora nákladů pro současný počet 
cca 500 znečišťovatelů cca 1 250 000 Kč/rok,  

• pro současný počet 500 podávaných poplatkových hlášení pro účely vydání 
zálohového výměru činí úspora nákladů pro současný počet cca 2 400 odběratelů 
cca 625 000 Kč/rok. 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019 splněno (zákon č.113/2018 Sb., účinnost od 1. 1. 2019) 

Realizátor Ministerstvo životního prostředí  

 
Opatření č. 11.19 Vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž 

splnění je asfaltová směs vedlejším produktem 
nebo přestává být odpadem 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele  

Subjekty podnikající v oblasti výstavby silnic 
nebudou muset stavbu silnice ohlašovat jako 
zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech.  
Podobně i u využívaných znovuzískaných 
asfaltových směsí (ZAS) s výjimkou ZAS-T3 
a T4 dojde rovněž k úspoře nákladů spojených 
s ohlašováním provozu zařízení, případně 
získáváním souhlasu s provozem zařízení. 
Administrativní zátěž spojená s ohlašováním 
provozu zařízení je na straně podnikatelů 
odhadována na 250 Kč na 1 ohlášení.  
Využíváním ZAS podnikatelé dále ušetří u částí 
zařazených jako vedlejší produkt náklady 
spojené s vedením odpadové evidence 
a podáváním ročních hlášení původce odpadu. 
Úspora administrativní zátěže podnikatelů 
spojená s vedením průběžné evidence 
při každodenní předávce ZAS je odhadována 
zhruba kolem 5 000 Kč/měsíc.  
V případě odvozu ZAS na meziskládku 
a následnému předání k dalšímu zpracování 

Splněno – MŽP -  Vyhláška č. 130/2019 Sb. nabyla účinnosti 1. 6. 2019.  
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jen několikrát měsíčně, se úspora 
administrativní zátěže výrazně snižuje. 

Plánovaný termín účinnosti rok 2019 splněno (vyhláška č.130/2019 Sb., účinnost od 1. 6. 2019) 

Realizátor Ministerstvo životního prostředí  
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Příloha č. 2 Opatření na snižování administrativní zátěže pro realizaci v dalším období  

Opatření č. 11 
 

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu 
služeb 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 
 

Z tohoto zákona vyplývají pro podnikatele 
(poskytovatele služeb) určité informační 
povinnosti vůči příjemcům služeb (spotřebitelům 
a ostatním podnikatelům). Ministerstvo průmyslu 
a obchodu (MPO) pracuje na projektech 
s velkým potenciálem pro snížení administrativní 
zátěže podnikatelů v oblasti poskytování služeb 
(např. usnadnění vstupu do podnikání, veškerá 
povolování k podnikání realizovat 
přes živnostenské úřady za využití Jednotného 
registračního formuláře zprostředkujícího 
podání na příslušný úřad). 
Související iniciativou je projekt snižování počtu 
regulovaných povolání a zjednodušení 
podmínek přístupu k zachovaným regulovaným 
povoláním, na kterém MPO spolupracuje 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT). Tento projekt usiluje o odstranění 
neopodstatněné a nepřiměřené regulace 
v oblasti regulovaných povolání, usnadnění 
vstupu do podnikání, větší přehlednost systému, 
snížení nepřiměřené administrativní zátěže 
a zvýšení právní jistoty pro podnikatele. Tento 
projekt souvisí s aktuálními snahami Evropské 
komise redukovat přetrvávající překážky 
v oblasti povolovacích režimů u regulovaných 
profesí, které významně brání pracovní mobilitě 
a přeshraničnímu poskytování služeb 
na vnitřním trhu EU a podvazují tak ekonomický 
růst EU. 
Dále se jedná o opatření týkající se využívání 
elektronických postupů a internetu 
při poskytování informací o podmínkách 
přístupu k činnosti poskytování služeb a jejímu 
výkonu prostřednictvím rozšíření působnosti 

Splněno/Plněno – MPO/MŠMT: 

MŠMT – v roce 2018 byla přijata směrnice EP a Rady (EU)  2018/958 ze dne 
28. 6. 2018 o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání, která by 
měla více zabezpečit, že nebude přijímána nepřiměřená profesní regulace. 

V roce 2019 byl ze strany MŠMT připraven návrh implementačního předpisu směrnice 
2018/958 EP a Rady (EU) ze dne 28. 6. 2018 o testu přiměřenosti před přijetím nové 
právní úpravy povolání – nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění 
informační povinnosti o regulovaných povoláních. Návrh byl předložen k projednání 
v komicích a vládou ČR bude teprve projednán; předpokládaná účinnost je 1. července 
2020. 

Úspora administrativní zátěže podnikatelů 0,012 mil. Kč/rok, dopad na 20 subjektů. 
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Jednotných kontaktních míst. Cílem je 
poskytnout podnikatelům snadný přístup 
k informacím v souladu s nejnovějšími trendy 
a technickými možnostmi. 
Dalším plánovaným opatřením je realizace tzv. 
evropského elektronického průkazu služeb 
(European Services E-card), který má 
podnikatelům ulehčit splnění administrativních 
požadavků souvisejících s přeshraničním 
poskytováním služeb či usazením v jiném 
členském státě EU. Z pohledu snižování 
administrativní zátěže je klíčové, že při 
poskytováním potřebných údajů úřadům v jiných 
členských státech budou tyto procedury probíhat 
elektronicky a veškerá data budou poskytována 
příslušným úřadům pouze jednou. Evropská 
komise představila tento legislativní návrh 
v lednu 2017. 
Dalším opatřením s předpokládaným pozitivním 
dopadem je návrh nařízení k jednotné digitální 
bráně, která na jednom místě propojí informační 
a asistenční online služby pro občany 
a podnikatele všech členských států EU. Tento 
návrh byl Evropskou komisí představen v květnu 
2017. 

Plánovaný termín účinnosti průběžně, v případě karty poskytovatele služeb 
lze očekávat její operabilitu nejdříve v roce 2019, 
transpozice směrnice přiměřenosti rok 2020 

splněno v roce 2016 (zákon č. 126/2016 Sb., účinnost 1. 5. 2016) 
plněno průběžně (celková reforma eJKM souvisí s elektronizací procedur, spojených 
s eIDAS, a transpozicí směrnice o přiměřenosti do roku 2020) 

Vyjádření zástupců 
podnikatelů 

Kladné stanovisko. 
Odstranění neopodstatněné a nepřiměřené 
regulace v oblasti regulovaných povolání 
a usnadnění vstupu do podnikání je vítáno. Je 
však v tuto chvíli vnímáno prozatím jako 
proklamace. Je vítána forma Jednotného 
registračního formuláře pro zahájení jakéhokoli 
podnikání a jeho další sdílení mezi příslušnými 
úřady tak, aby podnikatel nebyl dále zatěžován.  

 

Realizátor opatření Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci 
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
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Opatření č. 20  Další opatření v rámci pokračující 
elektronizace veřejné správy (eGovernment) 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 
 

Z ostatních připravovaných kroků lze jmenovat 
pokračující elektronizaci veřejné správy 
(eGovernment), jakým je například usnadnění 
přístupu k informacím o právní úpravě podnikání 
a jejich změnách v rámci projektu eSbírka, či 
zjednodušování správních řízení. Všechna tato 
opatření budou mít nepochybně vliv na hladinu 
administrativní zátěže podnikatelů a přispějí 
k jejímu snížení. 

Plněno - MV - toto opatření je naplňováno průběžně. 
Jednotlivé projekty (zejména základní registry, datové schránky, síť kontaktních míst 
Czech POINT, Portál veřejné správy, Portál občana, otevřená data apod.) jsou nadále 
rozvíjeny a precizovány prostřednictvím Specifického cíle 3.1 dokumentu Strategický 
rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 (Dobudování funkčního 
rámce eGovernmentu) a v souladu s vládním programem „Digitální Česko“ schváleným 
usnesením vlády č. 629 ze dne 3. října 2018. 

• V Programovém prohlášení vlády ze dne 8. ledna 2018 je problematice 
eGovernmentu věnována značná pozornost. Kapitola Digitální Česko zahrnuje 
celkem cca 15 kroků či opatření, jimž bude tato oblast nadále rozvíjena 
(Moderní Česko potřebuje digitální revoluci, kterou chceme zahájit.). Řada 
z nich by v případě jejich realizace měla přímý pozitivní dopad 
i na administrativní zátěž podnikatelů, což je explicitně zmíněno (propojení 
všech registrů, komplexní sdílení dat, digitálně příznivá legislativa, digitální 
identita). Digitální služby pro podporu konkurenceschopnosti a snižování 
administrativní zátěže podnikatelů jsou jednou z priorit pilíře Informační 
koncepce České republiky vládního programu „Digitální Česko“ pro další 
období. 

• V polovině roku 2019 byl zahájen ostrý provoz Portálu občana (PO), který 
představuje transakční část Portálu veřejné správy. PO je přístupný 
po přihlášení a je postupně doplňován o další služby. Koncem roku 2019 
nabízel kolem 100 služeb, např.: přístup k údajům v základních registrech, 
přístup k údajům o důchodu, informace k dávkám nemocenského pojištění, 
přístup k lékovému kontu pacienta (eRecept), možnost připojit datovou 
schránku fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby a učinit podání, úložiště 
dokumentů (např. příloh datových zpráv), daňová podání (kontrolní hlášení 
DPH, daňová přiznání…) a další služby. V rámci spolupráce MPO a MV byla 
na PO zpřístupněna služba Jednotný registrační formulář (JRF) MPO. Služba 
umožňuje vytvořit elektronické podání živnostenskému úřadu. Prostřednictvím 
JRF lze učinit i podání vůči správci daně z příjmů, resp. silniční daně, správě 
sociálního zabezpečení, Úřadu práce ČR a zdravotní pojišťovně. V aplikaci JRF 
je možno využít on-line služby elektronické identifikace uživatele z 
identifikačního portálu eIdentita.cz. V případě přihlášeného uživatele tak lze 
získat údaje o jeho osobě ze základních registrů a využít je pro vyplnění 
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formuláře JRF. Práce na PO dále pokračují, strategie Digitální Česko počítá 
s jeho rozvojem minimálně do roku 2024.  

• projekt e-Sbírka a e-Legislativa je v současné době finalizován, jeho dokončení 
je předpokládáno v průběhu roku 2020 a spuštění do ostrého provozu pak od 
1. ledna 2022. 

 
MF/Celní správa ČR - Celní správa v souvislosti s plněním tohoto opatření zavádí 
inteligentní ZFO formuláře pro komunikaci s CS ČR nejen v oblasti daňové, ale též pro 
účely plnění oznamovací povinnosti, registrace atd. Tyto formuláře umožňují 
automatické načítání veřejně dostupných informací o subjektu a okamžité odeslání 
příslušnému celnímu úřadu prostřednictvím datové schránky. 
V roce 2019 pokračovalo v zavádění inteligentních ZFO formulářů pro komunikaci 
s Celní správou ČR na základě aktuální nové legislativy např. v oblasti zahřívaných 
tabákových výrobků. 

Předávání údajů z účetních výkazů - GFŘ 
MF/MS – od roku 2013 probíhala jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti, 
Ministerstvem financí, Generální finančním ředitelstvím a Českým statistickým úřadem 
vztahující se k možnostem zajištění předávání informací zjištěných v rámci výkonu 
finanční správy a rejstříkových soudů vzhledem ke způsobu zajištění přenosu 
informací, které se vztahují především k účetním výkazům (Rozvaha, Výkaz zisku 
a ztráty a přílohy sestavovaných ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů), které jsou ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, povinně předávány ke zveřejnění 
ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a současně jsou ve smyslu ustanovení 
§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
rovněž „DŘ), jako příloha nedílnou součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob 
a účtujících fyzických osob. Předmětem probíhajících jednání byla skutečnost, jakým 
jednotným způsobem zajistit předávání požadovaných údajů v rámci všech orgánů 
státní správy, a to jak pro jejich další využití, tak i s ohledem na nutnost snížení 
administrativní zátěže dotčených subjektů. 

• Na základě jednání pracovní skupiny ke zveřejňování účetní závěrky (ÚZ) ve 
Sbírce listin, která byla v roce 2018 ustavena ministryní financí, byl zpracován 
podklad k možnosti zajistit prostřednictvím finanční správy zveřejňování 
vybraných údajů z ÚZ, které jsou finanční správě předávány společně s daňový 
přiznáním k DPPO, tzn. jejich zaslání rejstříkovým soudům ke zveřejnění. 

• Jednání mezi zmíněnými institucemi se zaměřila na řešení technických obtíží 
navrhovaného řešení (formát a struktura účetních dokumentů), na dílčí 
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nesouladnosti mezi rozsahem údajů, které jsou po dotčených subjektech 
vyžadovány při plnění různých povinností (tj. ve vztahu k rejstříkovému soudu 
a správci daně) a především na řešení časové nesouladnosti mezi plněním 
těchto dvou povinností, kterážto snižuje okruh subjektů, jež by mohly při plnění 
povinnosti využít možnost přikládat účetní dokumenty pouze jednou, tj. toliko 
vůči jednomu subjektu (z diskusí vyplývá, že by tímto měl být rejstříkový soud). 
Rovněž bylo upozorněno, že okruh subjektů není pro oba případy totožný. 

• Pokud bude realizován navrhovaný způsob možnosti zveřejňování ÚZ 
ve Sbírce listin prostřednictvím finanční správy zveřejňovat, lze předpokládat 
možné snížení administrativních nákladů. Je však zohlednit další 
administrativní náročnost, která může být způsobena „sestavením“ 
zveřejňované účetní závěrky. S ohledem na dosud nedořešené další postupy 
nelze předjímat konkrétní důsledky ani časový horizont navrhované opatření. 

• V průběhu roku 2019 byl vypracován podklad pro zhodnocení jednotlivých 
variant řešení. Z daného vyplynulo, že pro realizaci tohoto opatření je nutné 
provést legislativní úpravy dotčených zákonů. Očekává se v průběhu roku 2020 
vypracování legislativní úpravy dotčených zákonů tak, aby předmětné bylo 
v účinnosti od 1. 1. 2022 (tj. pro účetní závěrky roku 2021). 

 
ČSÚ - každoročně zasílá respondentům statistických zjišťování souhrnné oznámení 
o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Subjektům, které mají zřízenu datovou schránku, 
zasílá vyplnitelné PDF formuláře (ostatním v listinné podobě). Všem respondentům jsou 
k dispozici na webových stránkách úřadu personifikované výkazy, a to jak ve formě PDF 
formulářů, tak ve webové aplikaci (DANTE WEB). Každý formulář je předvyplněn 
identifikačními údaji respondenta. Formuláře obsahují kontroly správnosti vyplnění, vč. 
kontrol na jiná období sledovaného roku. Aplikace DANTE WEB má oproti PDF 
formulářům širší rozsah kontrol. Autorizovaný přístup do aplikace je možný 
prostřednictvím standardních webových prohlížečů, které jsou součástí prakticky všech 
desktopových počítačů, notebooků či tabletů. Respondent může delegovat vyplňování 
jednotlivých výkazů nebo jejich částí různým zaměstnancům nebo i externí, např. účetní 
firmě. V aplikaci zůstávají údaje vyplňované v předchozích letech. 

• Další službou poskytovanou respondentům je aplikace Výkazy podle IČO, 
ve které si každý může ověřit svou aktuální nebo historickou povinnost vůči 
ČSÚ (zpětně až do roku 2004). 

MMR - Monitorovací systém MS2014+ - průběžně probíhá další rozvoj MS201+ 
na základě aktualizace metodických dokumentů ESI fondů a specifických požadavků 
jednotlivých operačních programů. 
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Monitorovací systém MS2021+ - byla zahájena příprava monitorovacího systému fondů 
EU pro programové období 2021 – 2027. 
Digitalizace povolování staveb – příprava Portálu stavebníka a dalších informačních 
systémů pro podávání žádostí, evidenci rozhodnutí a dokumentace staveb;  legislativní 
zakotvení v rámci nového stavebního zákona a souběžně v rámci novely stavebního 
zákona. 

MD – MD průběžně publikuje platné právní a neprávní předpisy z oblasti dopravy 
v elektronické podobě. Připravované návrhy právních předpisů jsou konzultovány 
s podnikatelskou sférou s cílem zabránit tomu, aby byly do nových právních předpisů 
zařazeny nadbytečné povinnosti a zvyšována administrativní zátěže podnikatelů. 

ČBÚ – V roce 2019 byl dokončen vývoj nového agendového informačního systému 
státní báňské správy (AIS SBS), jehož součástí jsou i interaktivního formuláře všech 
podání ve správních řízeních vedených orgány SBS, možnost realizace úplného 
elektronického podání právnickou i fyzickou osobou, digitální vedení správního řízení, 
řízení o přestupku a dalších řízení a integrace na další informační systémy jako např. 
ISZR, ČÚZK, grafický informační systém (GIS) SBS, ekonomický informační systém 
(EIS JASU) atd.  

• Rozšíření úplného elektronického podání mimo dříve zavedené elektronické 
podání mj. v oblasti povolování obchodování s výbušninami a správy úhrad 
dále sníží administrativní zátěž dotčených subjektů a přispěje k rozšíření 
elektronizace státní správy.  
Od ledna 2020 přechází AIS SBS do plného provozu.  

• V roce 2019 byl rovněž dokončen vývoj GIS SBS pro správu dat v oblasti 
dobývacích prostorů, hlavních důlních děl a podzemních objektů, a to v souladu 
s příslušnými právními předpisy a mj. pro usnadnění přístupu k informacím 
o právní úpravě podnikání (interaktivní mapy dobývacích prostorů přístupné 
na webu SBS, vč. dálkového přístupu k údajům o dobývacích prostorech). 

MPSV – elektronizace v rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti: 
Komplexní právní úprava elektronizace dočasné pracovní neschopnosti – tzv. 
„eNeschopenka“ byla schválena zákonem č. 164/2019 Sb., na základě kterého nabývá 
účinnosti od 1. ledna 2020. Zavedením eNeschopenky se zpřehlední a zrychlí procesy 
mezi všemi subjekty, urychlí se výplata nemocenského, sníží se administrativní zátěž 
zaměstnavatelů, zaměstnanců, lékařů a orgánů sociálního zabezpečení. 

Plánovaný termín účinnosti průběžně plněno (pokračují kroky k elektronizaci veřejné správy) 

Vyjádření zástupců 
podnikatelů 

Podnikatelé jsou pro urychlené zavedení 
eSbírky. 
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Obecně je elektronizace veřejné správy 
vnímána za klíčovou, vyžadující značné změny 
ke zlepšení i dosavadního stavu (uživatelská 
prostředí zbytečně různorodá a nepříliš „user-
friendly“), dále každý úřad vyžaduje například 
výkazy či dokumenty v jiném formátu (pdf, xml 
atd.). Současně však nelze vyžadovat povinnou 
elektronizaci, např. po OSVČ. 
S elektronizací veřejné správy je očekáváno 
zeštíhlení veřejné administrativy. 

Realizátor opatření Ministerstvo vnitra, MF, GFŘ, MS a ČSÚ  

 

Opatření č. 26  Duplicita údajů pro statistický úřad s údaji 
pro finanční úřad 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 
 

Prohloubení spolupráce Ministerstva financí 
a Českého statistického úřadu ve hledání 
možností předávání dat. Vazba na zavedení 
jednoho inkasního místa (JIM) – i přestože došlo 
ke zrušení projektu JIM, opatření nadále směřuje 
ke zjednodušení daňového systému a správy 
daní a pojistného. 

Plněno – MF - Cílem projektu portál MOJE daně (realizace v období 2018 - 2020) je 
vytvořit portál, který daňovým subjektům umožní samoobslužné vykonávání co 
největšího množství daňových procesů:  

• vznikne uživatelsky přívětivé prostředí pro plnění činností spojených se správou 
daní a poplatků, poskytující kvalitní a včasné informace daňovým subjektům. 
Vhodně navržené služby významně podpoří a zjednoduší elektronickou 
komunikaci daňových subjektů s FS, což je požadavkem koncepce 
současného eGovernmentu, 

• primárním cílem projektu Portál MOJE daně je nabídnout veřejnosti a zejména 
daňovým subjektům na konci roku 2020 (v rozsahu první etapy)vybrané 
funkcionality modernizovaného daňového portálu pro přehlednou a efektivní 

elektronickou komunikaci s finanční správou s důrazem na rozšíření stávajících 

funkcionalit o další funkcionality s vysokou přidanou hodnotou pro daňové 

subjekty, 

• v dalších letech budou jednotlivé funkcionality agilně rozvíjeny. Portál MOJE 
daně mimo jiné zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní 
podání při správě daní a bude nabízet předvyplněná daňová přiznání 
dostupnými údaji a další celou řadu funkcionalit pro daňové poplatníky. 

 
Předávání údajů z účetních výkazů  
MF/MS – Od roku 2013 probíhala jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti, 
Ministerstvem financí, Generální finančním ředitelstvím a Českým statistickým úřadem 
vztahující se k možnostem zajištění předávání informací zjištěných v rámci výkonu 
finanční správy a rejstříkových soudů vzhledem ke způsobu zajištění přenosu 
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informací, které se vztahují především k účetním výkazům (Rozvaha, Výkaz zisku 
a ztráty a přílohy sestavovaných ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů), které jsou ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, povinně předávány ke zveřejnění 
ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a současně jsou ve smyslu ustanovení 
§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
rovněž „DŘ), jako příloha nedílnou součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob 
a účtujících fyzických osob. Předmětem probíhajících jednání byla skutečnost, jakým 
jednotným způsobem zajistit předávání požadovaných údajů v rámci všech orgánů 
státní správy, a to jak pro jejich další využití, tak i s ohledem na nutnost snížení 
administrativní zátěže dotčených subjektů. 

• Na základě jednání pracovní skupiny ke zveřejňování ÚZ ve Sbírce listin, která 
byla v roce 2018 ustavena ministryní financí, byl zpracován podklad k možnosti 
zajistit prostřednictvím finanční správy zveřejňování vybraných údajů z ÚZ, 
které jsou finanční správě předávány společně s daňovým přiznáním k DPPO, 
tzn. jejich zaslání rejstříkovým soudům ke zveřejnění. 
V průběhu roku 2019 bylo dané předáno k realizaci GFŘ. 

• Jednání mezi zmíněnými institucemi se zaměřila na řešení technických obtíží 
navrhovaného řešení (formát a struktura účetních dokumentů), na dílčí 
nesouladnosti mezi rozsahem údajů, které jsou po dotčených subjektech 
vyžadovány při plnění různých povinností (tj. ve vztahu k rejstříkovému soudu 
a správci daně) a především na řešení časové nesouladnosti mezi plněním 
těchto dvou povinností, kterážto snižuje okruh subjektů, jež by mohly při plnění 
povinnosti využít možnost přikládat účetní dokumenty pouze jednou, tj. toliko 
vůči jednomu subjektu (z diskusí vyplývá, že by tímto měla být finanční správa, 
která by je předala na rejstříkový soud). Rovněž bylo upozorněno, že okruh 
subjektů není pro oba případy totožný. 

• Pokud bude realizován navrhovaný způsob možnosti zveřejňování ÚZ ve Sbírce 
listin prostřednictvím finanční správy zveřejňovat, lze předpokládat možné 

snížení administrativních nákladů. Je však nutné zmínit další administrativní 
náročnost, která může být způsobena „sestavením“ zveřejňované účetní 

závěrky. S ohledem na dosud nedořešené další postupy nelze předjímat 

konkrétní důsledky ani časový horizont navrhované opatření. 

GFŘ – GFŔ na základě vzájemné dohody s ČSÚ poskytuje na základě vznesených 
požadavků údaje, které jsou k dispozici ve věci údajů z daňových přiznání a k nim 
přiložených účetních výkazů. Naposledy byl podepsán dodatek č. 4 k Dílčí dohodě 
29397 mezi GFŘ a ČSÚ, kterým byl rozšířen rozsah položek z účetních výkazů, které 
jsou předávány ČSÚ. 
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• Současně však toto nenahrazuje postup mezi GFŘ a ČSÚ ve vztahu k Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, které rozšiřuje 
možnost spolupráce při sdílení administrativních dat. 

• V průběhu roku 2019 byl vypracován podklad pro zhodnocení jednotlivých 
variant řešení. Z daného vyplynulo, že pro realizaci tohoto opatření je nutné 
provést legislativní úpravy dotčených zákonů. Očekává se v průběhu roku 2020 
vypracování legislativní úpravy dotčených zákonů tak, aby předmětné bylo 
v účinnosti od 1. 1. 2022 (tj. pro účetní závěrky roku 2021). 

ČSÚ – intenzivně spolupracuje na realizaci původních opatření č. 20, 26 a 50 
k využívání administrativních dat pro statistické účely. 

• ČSÚ má v současné době k dispozici vybrané ukazatele z formulářů daňových 
přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob a vybrané základní 
ukazatele z účetní závěrky (dále jen ÚZ), konkrétně z Rozvahy a Výkazu zisku 
a ztráty, jež využívá v maximální míře pro statistické účely. 

• ČSÚ jedná s GFŘ o možnosti rozšíření v současné době dostupných údajů 
o další ukazatele. Výsledkem jednání je návrh Dodatku č. 5 k Dílčí dohodě 
o předávání údajů mezi ČSÚ a GFŘ, na základě kterého ČSÚ v průběhu roku 
2020 obdrží první dávku rozšířené sady ukazatelů za zdaňovací období 2018, 
resp. 2019. Zatím se stále nejedná o veškeré údaje z ÚZ, které jsou Finanční 
správě předávány společně s daňovým přiznáním k DPPO. 

• Cílem ČSÚ je získat  veškeré údaje dostupné Finanční správě a případné další 
relevantní ukazatele z daňových přiznání využitelné pro statistické účely, což 
by ČSÚ umožnilo kromě dalšího zvýšení kvality dat podnikových strukturálních 
statistik i snížení administrativní zátěže plynoucí z úlohy P 5-01, a to 
v odhadované výši 30 % z rozsahu zjišťovaných ukazatelů u skupiny 
nejmenších jednotek (méně než 6 zaměstnanců), případně ve výši 10 až 15 % 
u skupiny malých a středně velkých jednotek (počet zaměstnanců 6 až 49). 

• Výše uvedené je založeno na předpokladu, že daňové subjekty si budou plnit 
svou informační povinnost v souladu s relevantní legislativou a data budou 
k dispozici včas. Snižování počtu respondentů P 5-01, který již byl minulosti 
výrazně redukován, se nepředpokládá, mimo jiné proto, že část ukazatelů 
zjišťovaných výkazem nelze nahradit existujícím administrativním zdrojem. 

Plánovaný termín 
předložení vládě ČR 

průběžně plněno (MF - jednání pracovní skupiny). 

Vyjádření zástupců 
podnikatelů 

Toto opatření povede k nejvýznamnějšímu 
snížení administrativní zátěže pro podnikatele. 
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Lepší informační propojení úřadů, které sbírají 
opakovaně data, přitom by mohlo ke kompletaci 
docházet vzájemným sdílením. Spolupráce 
s orgány statistiky je tak či tak pro podnikatelské 
subjekty povinná. 
Naprostý nesouhlas podnikatelé vyjadřují 
s vyplňováním víceméně stejných údajů 
do různých formulářů, pouze s jinak seřazenými 
kolonkami. Jde o bezprecedentní zatěžování 
podnikatelského prostředí. Řešením je buď 
sdílení vybraných dat mezi úřady, nebo 
poskytování existujících výkazů pro statistické 
účely, tj. nikoli jejich precizní zpracovávání 
pro statistické účely. Státní správa 
(vč. statistických orgánů) pro další zpracování 
dat disponuje na rozdíl od většiny privátních 
firem početným personálním vybavením, 
přičemž i zvýšení produktivity by bylo značně 
vítáno. Správa českého státu je v současnosti 
ve srovnání se zeměmi OECD příliš velká, drahá 
a málo produktivní. 

Realizátor opatření Český statistický úřad, Ministerstvo financí   

 

Opatření č. 31  Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů 
souvisejících se zřízením jednoho inkasního 
místa a dalších změnách daňových 
a pojistných zákonů; nový zákon o veřejných 
pojistných a správě daně z příjmů fyzických 
osob 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 
 

Významnou roli ve snížení administrativní 
zátěže podnikatelů z iniciativy Ministerstva 
financí měl hrát vznik jednoho inkasního místa, 
který měl znamenat přesun kompetencí k výběru 
veřejných pojistných od dnešních orgánů správy 
sociálního zabezpečení a od zdravotních 
pojišťoven na orgány Finanční správy ČR. Toto 
mělo přinést významné zjednodušení styku 
poplatníků a orgánů státní správy.  

Plněno - MF – Cílem projektu portál MOJE daně je vytvořit portál, který daňovým 
subjektům umožní samoobslužné vykonávání co největšího množství daňových 
procesů. Jednotný webový portál zajistí prezentaci informací Finanční správy České 
republiky (dále FS) a poskytne transakční a individualizované služby autentizovaným 
klientům. Vznikne uživatelsky přívětivé prostředí pro plnění činností spojených se 
správou daní a poplatků, poskytující kvalitní a včasné informace daňovým subjektům. 
Vhodně navržené služby významně podpoří a zjednoduší elektronickou komunikaci 
daňových subjektů s FS, což je požadavkem koncepce současného eGovernmentu. 

• Primárním cílem projektu Portál MOJE daně je nabídnout veřejnosti a zejména 
daňovým subjektům na konci roku 2020 (v rozsahu první etapy) vybrané 
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funkcionality modernizovaného daňového portálu pro přehlednou a efektivní 
elektronickou komunikaci s finanční správou s důrazem na rozšíření stávajících 
funkcionalit o další funkcionality s vysokou přidanou hodnotou pro daňové 
subjekty. V dalších letech budou jednotlivé funkcionality rozvíjeny. Portál MOJE 
daně mimo jiné v dalších letech zajistí ucelený přehled o daňové historii 
poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet předvyplněná 
daňová přiznání dostupnými údaji a další celou řadu funkcionalit pro daňové 
poplatníky. 

Plánovaný termín účinnosti od 1. 1. 2015 (až na výjimky) plněno částečně (portál MOJE daně, realizace 2018-2020) 

Vyjádření zástupců 
podnikatelů 

Podnikatelé vítají, ale po zkušenostech 
s náběhem systému evidence automobilů se 
obávají, jak bude odzkoušena funkčnost 
systému. Požadují, aby definitivní úprava 
systému po dozkoušení a odstranění 
náběhových vad byla stabilní, neboť náklady 
na změny software státní správa nevnímá, ale 
podnikatelé je citelně pociťují. 
Potřebný software by měl při náběhu systému 
být dodáván státní správou.  
Nelze však souhlasit s tím, že novelizace 
dotčených legislativních předpisů vede 
ke zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, 
viz v současné době předložený návrh zákona 
o změně daňových zákonů v souvislosti 
s rekodifikací soukromého práva hmotného. 
Požaduje se sdílení většiny dat tak, aby je 
podnikatel nemusel dokládat, má-li je úřad již 
k dispozici. Úřad by si sám jejich existenci měl 
ověřovat.  

 

Realizátor opatření Ministerstvo financí 

 

 
 

Opatření č. 43  Duplicitní hlášení o produkci a nakládání 
s odpady (zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, výkaz ČSÚ Odp 5-01) 

Stav plnění k 31. 12. 2019 
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Popis opatření a dopady 
na podnikatele 
 

Odstranění duplicitního hlášení o produkci 
a nakládání s odpady (MŽP a ČSÚ). Vytvořit 
jednotnou strukturu dat o odpadech, které jsou 
povinni evidovat původci odpadů a jiné 
oprávněné osoby. Výsledkem bude jeden výkaz, 
který budou původci odpadů zasílat na jedno 
určené místo, data takto získaná budou 
přístupná všem zainteresovaným úřadům 
(obcím s rozšířenou působností, krajským 
úřadům, MŽP, ČSÚ, MPO a dalším). Statistické 
zjišťování musí splňovat požadavky Eurostatu 
stanovené v Nařízení EP a Rady 2150/2002 
ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů 
tzn., že musí být získána a verifikována danou 
metodikou, aby byla zajištěna kompatibilita dat 
všech členských států EU a byla tak 
porovnatelná. Řešeno pracovní skupinou 
v rámci "Ekoauditu". 

Plněno – MŽP/ČSÚ - Tento úkol je řešen v rámci Ujednání Českého statistického 
úřadu, Ministerstva životního prostředí a Úřadu vlády o vykazování produkce 
komunálního odpadu (Ujednání), které bylo podepsáno 4. srpna 2016 a projednáno 
vládou 12. října 2016. 

• Ujednání bylo poskytnuto Evropské komisi. Následně byla založena pracovní 
skupina (PS) k auditu ISPOP – MŽP, ÚV, ČSÚ, EUROSTAT, MPO, CENIA, SP 
ČR, ČIŽP. Pracovní skupina měla jednání: 31. října 2016, 9. prosince 2016, 23. 
ledna 2017 a 24. listopadu 2017. MŽP připravuje podklady dle požadavků 
pracovní skupiny. Výstupy a podklady k jednání PS dostávají i zástupci 
EUROSTATU a dalších ředitelství Komise (DG REGIO). Jednání PS se dvakrát 
zúčastnila zástupkyně EUROSTATu. MŽP poskytlo EUROSTATU mimo jiné 
anglický překlad celé metodiky pro vyhodnocování dat o odpadech a také 
aktualizovanou metodiku pro rok 2016, která byla upravena dle doporučení 
EUROSTATu. Ministerstvo životního prostředí komunikuje přímo 
s EUROSTATEM. Jsou diskutovány otázky metodického přístupu 
EUROSTATU k vyhodnocování dat o odpadovém hospodářství a možnosti 
přiblížení metodiky MŽP přístupu EUROSTATu.“ 

• Na základě výstupů, které byly realizovány v rámci založené širší pracovní 
skupiny, bylo na jednání mezi ministrem životního prostředí a předsedou ČSÚ 
v únoru 2018 dohodnuto, že se ustaví užší pracovní tým složený z MŽP, ČSÚ 
a CENIA za účelem dosažení dynamičtějšího pokroku v oblasti „střednědobých 
řešení“, která byla vymezena v rámci Ujednání. Užší pracovní tým je veden 
ČSÚ. 

MŽP - Ze strany MŽP byly následně uskutečněny níže uvedené kroky (období únor- 
listopad 2018): 

o Zřízení přístupu dalších pracovníků ČSÚ do Integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností (ISPOP). 

o Detailní představení funkcionalit ISPOP určeným pracovníkům ČSÚ. 
o Detailní představení funkcionalit Informačního systému odpadového 

hospodářství (ISOH) určeným pracovníkům ČSÚ.  
o Poskytnutí písemného podkladu ke kontrolám realizovaným v rámci ISPOP. 
o Předání datových standardů za rok 2016 jednotlivých ohlašovacích povinností 

a číselníků a metadat dotčených hlášení.  
o Předání kompletní sady dat z ISPOP ze strany MŽP a CENIA za roky 2016 – 

2017 na ČSÚ. 
o Probíhala interní hodnocení předaných dat Českým statistickým úřadem. Podle 

vyjádření ČSÚ došlo k nahrání dat do databáze, byly zanalyzovány veškeré 
struktury a data byla distribuována do vhodných struktur pro analýzy ČSÚ. 
Uvedené interní hodnocení nebylo podle informací ČSÚ doposud dokončeno. 
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o MŽP poskytlo veškeré podklady a vysvětlení, které byly ze strany ČSÚ 
požadovány. 

Dle harmonogramu, který byl připraven ze strany ČSÚ, jsou stanoveny termíny do 
konce roku 2018. Na počátku roku 2019 bylo předpokládáno jednání, na kterém  měly 
být představeny výstupy ČSÚ z testování dat MŽP. 

 V roce 2019 dále probíhala jednání pracovního týmu MŽP, ČSÚ a CENIA: 
o V roce 2019 na základě provedených analýz dat MŽP a ČSÚ bylo zjištěno, že 

data o odpadech z obcí dosahují vysoké shody (minimálně 90 %), na úrovni 
primárních dat byly nalezeny pouze dílčí nedostatky, které lze odstranit. 

o MŽP a ČSÚ učinily kroky ke snížení administrativní zátěže obcí při vykazování 
údajů o odpadech. 

o ČSÚ bude přebírat data o odpadech ohlášená obcemi na MŽP v rámci 
Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 

o MŽP očekává, že ČSÚ v roce 2020 provede omezení svého statistického 
zjišťování u obcí tak, že sníží počet jednotek ve výběrovém souboru o více jak 
60 %. Počet obcí, které budou nadále zasílat data o odpadech ČSÚ, by měl 
klesnout cca pod 500. 

o Možnosti dalšího snížení administrativní zátěže MŽP a ČSÚ nadále analyzují. 
o V roce 2020 budou nadále probíhat intenzivní jednání. 

 
ČSÚ - V současnosti probíhá analýza rozdílů v číselnících používaných MŽP a ČSÚ, 
jejímž cílem je identifikovat metodické odlišnosti v klasifikování odpadů a navrhnout 
možné způsoby řešení. 

• Veškeré předané datové sady z ISPOP byly nahrány do databáze ČSÚ, byly 
zanalyzovány veškeré struktury a data byla převedena do vhodných struktur 
pro zpracování ČSÚ. Na základě analýz mohl být snížen výběr obcí v roce 2018 
a pro zjišťování za rok 2019 dokonce o 2/3 podnikatelů. 

• V průběhu roku 2019 se řešilo několik zásadních témat, z nichž podnikatelů se 
týkají: 

o registr provozoven, 
o číselníky a klasifikace (nesoulad národní legislativy s evropskou) a ke 

zlepšení vykazování údajů od obcí. 

• Samostatně byly řešeny důležité legislativní úpravy v rámci připomínek 
k zákonu o odpadech. Zásadním připomínkám byl ze strany ČSÚ změněn 
status, aby nedošlo k blokování zákona v legislativním procesu s tím, že tyto 
připomínky budou řešeny na meziresortních pracovních skupinách. 

• ČSÚ i nadále detailně jedná s MŽP o úpravách v systému ISPOP/ISOH za 
účelem zlepšení využitelnosti tohoto zdroje pro statistické účely. 
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• Na podporu těchto kroků byla v říjnu 2019 podepsána dohoda o předávání 
administrativních dat MŽP na ČSÚ. Tato data budou nadále analyzována. ČSÚ 
je má záměr využít v maximální možné míře i s ohledem na rozdíly v metodice 
ČSÚ a MŽP. 

 

MPO – svoji účast v řešení tohoto problému ukončilo zpracováním materiálu „Řešení 
duplicity ohlašování produkce a nakládání s odpady – závěrečná zpráva“, který byl 
předán panu předsedovi vlády a též poskytnut i ministrovi životního prostředí 
a předsedkyni ČSÚ. 

• Zástupce MPO je členem pracovní skupiny. Problematika dvojího vykazování 
dat o odpadech se řeší i na úrovni EU v souvislosti s legislativními 
i nelegislativními opatřeními v rámci implementace Akčního plánu 
k Oběhovému hospodářství (obdobné problémy řeší i některé jiné členské 
státy). 

Ujednání ČSÚ/MŽP/ÚV ČR, které zásadním způsobem řeší problematiku odstranění 
duplicitního hlášení o produkci a nakládání s komunálními odpady, a to jak po stránce 
věcné, tak i časové, je rozděleno dle časové náročnosti na část A) a B). 

• Úkol týkající se bodu A), tedy reportovat Eurostatu data za komunální odpad 
nejen od obcí a živnostníků, ale také od podniků, je ze strany ČSÚ plněn. 

• Úkoly vyplývající z bodu B) Ujednání jsou svázány především s národní 
legislativou a Integrovaným systémem plnění ohlašovací povinnosti (dále 
i ISPOP). Platný zákon o odpadech zatím neumožňuje plnohodnotné využití 
dat ISPOP pro evropský statistický systém. Nový návrh zákona o odpadech 
v jeho současné podobě, čj. OVA 941/16, jehož účinnost se předpokládá od 
1. ledna 2018, neumožňuje využití dat ISPOP pro evropský statistický systém. 

Platný zákon o odpadech zatím neumožňuje plnohodnotné využití dat ISPOP 
(Informační systém plnění ohlašovací povinnosti - MŽP) pro evropský statistický 
systém. Pokud by ČSÚ měl v budoucnosti přebírat údaje o odpadech 
z administrativního systému dat MŽP a plnit s jejich pomocí požadavky evropského 
statistického systému, resp. Eurostatu a dalších uživatelů, musí dojít v tomto období 
k naplnění řady předpokladů (např. zavedení hlášení a evidence odpadů na úrovni 
podniků tzn. za IČO, harmonizace katalogových čísel odpadů a klasifikace využívání 
odpadů v souladu s nařízením č. 2150/2002 o statistice odpadů atd.), které budou 
detailně specifikovány ve výstupu po uskutečnění auditu ISPOP. 
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• V říjnu 2016 byla stanovena auditorská skupina, která měla od počátku do 
konce roku 2017 celkem 4 schůzky. Vedoucí auditorské skupiny je ředitel 
odboru odpadů MŽP. 

• Splnění případných předpokladů z uvedeného auditu, které by umožnilo využití 
informačního systému MŽP pro potřeby evropského statistického systému ze 
strany zúčastněných, lze očekávat po realizaci příslušných změn ISPOP včetně 
legislativních a po uplynutí cca 2 let od uvedení tohoto nového systému do 
provozu. Na konci tohoto období se uskuteční cca 2 roky paralelního zjišťování 
a poté budou vyhodnoceny možnosti úplného přechodu na administrativní zdroj 
dat, nebo bude rozhodnuto o pokračování ve statistickém zjišťování Odp 5-01. 

Dne 3. února 2017 vydala Evropská Komise Zprávu SWD(2017) 37 final, ve které 
České republice navrhuje následující opatření: "Je zcela nezbytné, aby Česká republika 
používala statistické údaje o odpadech, které jsou v souladu s pokyny Eurostatu“. 
Těmito daty disponuje pouze ČSÚ. 

Plánovaný termín účinnosti prosinec 2019rok 2020 plněno v rámci ujednání mezi MŽP, ČSÚ a ÚV ČR (Dvojí vykazování průmyslových 
produkovaných odpadů je řešeno v další etapě Ekouauditu.)   

Vyjádření zástupců 
podnikatelů 

Podnikatelé vítají. 
Trvají na zrušení duplicitního vykazování dat 
o produkci a nakládání s odpady a požadují 
sloučení hlášení pro ČSÚ a MŽP do jednoho 
formuláře. 

Stanovisko Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů: 
Dvojité výkaznictví u odpadového hospodářství směrem k ČSÚ (Odp 5-01) a MŽP 
(ISPOP) představuje pro podnikatele neustále nadměrnou zátěže. Zavedení možnosti 
elektronického vykazování tuto dvojitou zátěž nekompenzuje a podnikatelé požadují její 
eliminaci. 

Realizátor opatření Ministerstvo životního prostředí, Český 
statistický úřad a Úřad vlády ČR. 
Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Spolupráce MPO jako prostředníka mezi MŽP a ČSÚ byla ukončena a primárně je 
problematika řešena MŽP a ČSÚ.  

 

Opatření č. 50  Statistika, spolupráce, předávání dat – 
sdílení informací mezi subjekty státní správy  

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 
 

Prohlubování a rozšiřování spolupráce mezi 
subjekty z veřejné, ale i soukromé ekonomické 
sféry při přebírání administrativních dat s cílem 
snížit zátěž respondentů a zachovat či zvýšit 
kvalitu statistických informací. Rozvoj 
elektronizace státní správy, integrace databází, 
registrů vedených orgány státní správy 
do systému sdílení dat (vazba na legislativní 
a technické podmínky). Realizace opatření 
a průběžné zlepšování služeb v rámci projektu 

Plněno   

ČTÚ - V dubnu 2015 došlo k ukončení projektu „Napojení needitačních agendových 
systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů“. Projekt byl spolufinancovaný 
z prostředků Evropské unie z Integrovaného operačního programu. Cílem projektu bylo 
snížení administrativní zátěže pro občany a podnikatele. 

• Čtveřice základních registrů veřejné správy (registr osob, registr obyvatel, 
registr práv a povinností a registr územní identifikace, adres a nemovitostí) 
umožňuje orgánům veřejné moci sdílet údaje mezi sebou. 
Data, která oprávněný zaměstnanec ČTÚ získá z příslušného základního 
registru, nebude vyžadovat po občanovi a řízení se tím urychlí. 
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eGovernment, např. základní registry veřejné 
správy, datové schránky, Portál veřejné správy, 
rozvoj projektu Czech POINT a základních 
registrů státní správy, které jsou z hlediska 
sdílení dat ve veřejné správě v současnosti 
nejvíce relevantní. 

• V rámci projektu vznikl Společný katalog subjektů, který je centrálním úložištěm 
informací o subjektech napříč všemi informačními systémy ČTÚ a  je 
synchronizován se základními registry. K tomuto katalogu přistupují needitační 
agendové informační systémy ČTÚ: ASMKS − Automatizovaný systém 
monitorování kmitočtového spektra, MOSS − Modulární správní systém, 
Spectra − informační systém pro správu kmitočtového spektra 
a ESD − informační systém Elektronického sběru dat. 

Řešení umožňuje přijímat notifikace o změnách referenčních údajů ze základních 
registrů, přijímat a dále zpracovávat vyžádaná data. Informační systémy ČTÚ využívají 
rovněž Lokální Jednotný identitní prostor, který plní funkci centrálního úložiště 
uživatelských identit a zajišťovat pravidelné synchronizace agend a agendových 
činnostních rolí. 

ČBÚ - ČBÚ pokračoval i v roce 2019 v prohlubování a rozšiřování spolupráce mezi 
subjekty z veřejné i soukromé ekonomické sféry při přebírání administrativních dat, 
s cílem snížit administrativní zátěž respondentů a zachovat či zvýšit kvalitu statistických 
informací. 

• V činnosti státní báňské správy (SBS) jsou využívány dostupné registry 
(zejména základní registry, datové schránky) a přístupy do databází jiných 
správních orgánů nebo úřadů. Informace z uvedených evidencí a registrů jsou 
využívány k ověřování údajů o subjektech a k čerpání údajů o změnách 
u subjektů. Snížení administrativní zátěže spočívá v tom, že subjekty již 
nemusí oznamovat změny údajů, které lze zjistit automatizovaným 
způsobem z uvedených registrů a evidencí. To platí zejména o ověřování 
podkladů pro správní řízení vedená podle horního zákona, zákona o hornické 
činnosti, zákona o těžebních odpadech, stavebního zákona, zákona 
o pyrotechnice, zákona o prekurzorech výbušnin, zákona o posuzování shody 
aj.   

• Orgány SBS v rozsahu své věcné působnosti plní povinnosti editora ROS 
pro ČSÚ o vydaných oprávněních podnikajícím fyzickým osobám, povinnosti 
editora v RUIAN (adresní místo a stavební objekt) pro ČÚZK, povinnosti 
spolupráce při provozování systému stavebně technické prevence MMR, 
a předávají ke zpracování provozovateli systému informace o výskytu závady, 
poruchy nebo havárie stavby, pokud jsou jim takové informace předávány nebo 
pokud je zjistí v rámci výkonu své činnosti, dále plní povinnosti editora 
v evidenci přestupků vedené Rejstříkem trestů a povinnosti editora digitálních 
dat v oblasti dobývacích prostorů mj. jako jednoho z územně analytických 
podkladů v územním plánování (uveřejnění map dobývacích prostorů v roce 
2019 na web SBS, vč. dálkového přístupu do evidence DP). 
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• ČBÚ v roce 2019 dokončil rozšíření napojení na ISoSS (např. eZkouška). 

• V rámci dokončení AIS SBS a GIS SBS bylo prohloubeno napojení zejména 
na ISZR (ROS, ROB) a katastr nemovitostí (účastníci správních řízení 
v rozsáhlých územích). 

MV - Toto opatření je naplňováno průběžně; Jednotlivé projekty (zejména základní 
registry, datové schránky, síť kontaktních míst Czech POINT, Portál veřejné správy, 
Portál občana, otevřená data apod.) jsou nadále rozvíjeny a precizovány 
prostřednictvím Specifického cíle 3.1 dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné 
správy ČR pro období 2014 – 2020 („Dobudování funkčního rámce eGovernmentu“). 
V Programovém prohlášení vlády jmenované ze dne 8. ledna 2018 je problematice 
eGovernmentu věnována značná pozornost, kapitola „Digitální Česko“ zahrnuje celkem 
cca 15 kroků či opatření, jimž bude tato oblast nadále rozvíjena („Moderní Česko 
potřebuje digitální revoluci, kterou chceme zahájit.“). Řada z nich by v případě jejich 
realizace měla přímý pozitivní dopad i na administrativní zátěž podnikatelů, což je 
explicitně zmíněno (propojení všech registrů, komplexní sdílení dat, digitálně příznivá 
legislativa, digitální identita). 
Jako jeden z výstupů programu Věda a výzkum (VaV) byla ve spolupráci s Technické 
agentury ČR v rámci projektu Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě zpracována 
Metodika optimalizace sběru dat určená primárně pro ministerstva a další ústřední 
orgány státní správy; Metodika by měla zajistit optimalizaci systému sběru dat 
ve veřejné správě, s důrazem na minimalizaci zatížení poskytovatelů dat (zejména obcí 
a krajů, ale i podnikatelských subjektů). Tato metodika byla v únoru 2017 schválena 
Radou vlády pro veřejnou správu a všem dotčeným úřadů státní správy bylo uloženo 
se s Metodikou seznámit a doporučeno ji v praxi uplatňovat. 
 

Předávání údajů z účetních výkazů - GFŘ 
MF/MS – Od roku 2013 probíhala jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti, 
Ministerstvem financí, Generální finančním ředitelstvím, resp. Českým statistickým 
úřadem vztahující se k možnostem zajištění předávání informací zjištěných v rámci 
výkonu finanční správy a rejstříkových soudů vzhledem ke způsobu zajištění přenosu 
informací, které se vztahují především k účetním výkazům (Rozvaha, Výkaz zisku 
a ztráty a přílohy sestavovaných ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů), které jsou ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, povinně předávány ke zveřejnění 
ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a současně jsou ve smyslu ustanovení 
§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
rovněž „DŘ), jako příloha nedílnou součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob 
a fyzických osob. Předmětem probíhajících jednání je i nadále skutečnost, jakým 
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jednotným způsobem zajistit předávání požadovaných údajů v rámci všech orgánů 
státní správy, a to jak pro jejich další využití, tak i s ohledem na nutnost snížení 
administrativní zátěže dotčených subjektů. 

• Průběžně se upravuje napojení Finanční správy na základní registry a na 
webové služby základních registrů, tak aby Finanční správa mohla získávat 
maximum informací, aniž by to přitom zatěžovalo daňové subjekty. Jednání 
mezi zmíněnými institucemi se zaměřila na řešení technických obtíží 
navrhovaného řešení (formát a struktura účetních dokumentů), na dílčí 
nesouladnosti mezi rozsahem údajů, které jsou po dotčených subjektech 
vyžadovány při plnění různých povinností (tj. ve vztahu k rejstříkovému soudu 
a správci daně) a především na řešení časové nesouladnosti mezi plněním 
těchto dvou povinností, kterážto snižuje okruh subjektů, jež by mohly při plnění 
povinnosti využít možnost přikládat účetní dokumenty pouze jednou, tj. toliko 
vůči jednomu subjektu (z diskusí vyplývá, že by tímto měla být finanční správa, 
která by je předala na rejstříkový soud). Rovněž bylo upozorněno, že okruh 
subjektů není pro oba případy totožný. 

• Na základě jednání pracovní skupiny ke zveřejňování ÚZ ve Sbírce listin, která 
byla v roce 2018 ustavena ministryní financí, byl zpracován podklad k možnosti 
zajistit prostřednictvím finanční správy zveřejňování vybraných údajů z ÚZ, 
které jsou finanční správě předávány společně s daňový přiznáním k DPPO, 
tzn. jejich zaslání rejstříkovým soudům ke zveřejnění. 

• Pokud bude realizován navrhovaný způsob možnosti zveřejňování ÚZ ve Sbírce 
listin prostřednictvím finanční správy, lze předpokládat možné snížení 

administrativních nákladů. Je však zohlednit další administrativní náročnost, 
která může být způsobena „sestavením“ zveřejňované účetní závěrky. 

S ohledem na dosud nedořešené další postupy nelze předjímat konkrétní 

důsledky ani časový horizont navrhovaného opatření. 

GFŘ – GFŘ na základě vzájemné dohody s ČSÚ poskytuje na základě vznesených 
požadavků údaje, které jsou k dispozici ve věci údajů z daňových přiznání a k nim 
přiložených účetních výkazů. Naposledy byl podepsán dodatek č. 4 k Dílčí dohodě 
29397 mezi GFŘ a ČSÚ, kterým byl rozšířen rozsah položek z účetních výkazů, které 
jsou předávány ČSÚ. 

• Současně však toto nenahrazuje postup mezi GFŘ a ČSÚ ve vztahu k Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice rozšiřuje možnost 
spolupráce při sdílení administrativních dat. 
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• V průběhu roku 2019 byl vypracován podklad pro zhodnocení jednotlivých 
variant řešení. Z daného vyplynulo, že pro realizaci tohoto opatření je nutné 
provést legislativní úpravy dotčených zákonů. Očekává se v průběhu roku 2020 
vypracování legislativní úpravy dotčených zákonů tak, aby předmětné bylo 
v účinnosti od 1. 1. 2022 (tj. pro účetní závěrky roku 2021). 

Celní správa České republiky je napojena přes Celní registrační systém (CRS) 
do externích evidencí, kterými jsou: ISZR (Informační systém základních registrů – 
ROB, ROS, RUIAN, AISEO, AISC, ISKN) ADIS, Rejstřík trestů, Registr vozidel, 
Centrální registr řidičů, VEIS (VAT Information Exchange System), ČSSZ, CEVO 
(Centrální evidence vězněných osob) a Evidence zaměstnávání cizinců a občanů 
Evropské unie MPSV. Informace z uvedených evidencí a registrů jsou stále využívány 
k ověřování údajů o subjektech a k čerpání údajů o změnách u subjektů. Snížení 
administrativní zátěže spočívá v tom, že registrované subjekty již nemusí ze zákona (§ 
127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád) oznamovat změny údajů, které lze 
zjistit automatizovaným způsobem z uvedených registrů a evidencí. To platí i o 
ověřování podkladů pro registrační či povolovací řízení. Dále Celní správa České 
republiky předává od 1. července 2015 data z měsíčních oznámení distributorů 
pohonných hmot dle § 6ka zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, orgánům 
Finanční správy České republiky. 

• Na základě „Dílčí dohody o předávání údajů“ mezi GFŘ a ČSÚ jsou každoročně 
ve stanovených termínech předávány z GFŘ údaje z daňových přiznání včetně 
příloh (Vybrané údaje z účetnictví). V roce 2017 v důsledku novely zákona 
o účetnictví účinné od 1. ledna 2016 k úpravě rozsahu předávaných ukazatelů. 

• V rámci rozvoje eGovernmentu využívá Finanční správa od 06/2014 
autentizační službu portálu veřejné správy (AS PVS) k autentizaci osob konající 
úkony vůči Finanční správě (daňová přiznání/hlášení, vstup do daňové 
informační schránky, …). 

• Finanční správa je aktivně napojena na základní registry a plně využívá 
referenční údaje z registrů obyvatel a osob, a to včetně přebírání 
automatických aktualizací. Dále je Finanční správa přes webové služby 
základních registrů napojena na agendový informační systém evidence 
obyvatel a agendový informační systém cizinců. Finanční správa tak získává 
potřebné informace, aniž by je požadovala po daňových subjektech. 

MF/Celní správa ČR - V roce 2019 byly vytvořeny všechny naplánované inteligentní 
ZFO formuláře pro komunikaci s Celní správou ČR nejen v oblasti daňové, ale též pro 
účely plnění oznamovací povinnosti, registrace atd. Tyto formuláře umožňují 
automatické načítání veřejně dostupných informací o subjektu a okamžité odeslání 
příslušnému celnímu úřadu prostřednictvím datové schránky. 
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Celní správa ČR vyvíjí rovněž komunikační rozhraní Single Window (SW), které je 
v současné době napojeno na systém ministerstva životního prostředí Registr CITES 
a systém ELIS (Licenční správa ministerstva průmyslu a obchodu), kde prostřednictvím 
elektronické komunikace mezi dovozními a vývozními celními IT systémy a výše 
uvedenými registry dochází k elektronickému ověřování vydaných licencí/povolení. 
Ve vztahu k registru CITES dochází také k poskytování údajů o použitých permitech 
CITES zpět do registru. SW ověřuje vydané licence a povolení také ze zdrojů Českého 
báňského úřadu a Státního zemědělského a intervenčního fondu. Na úrovni Evropské 
unie SW komunikuje pře systém CERTEX (DG TAXUD) se systémem TRACES.NT 
pro ověřování platnosti společných zdravotních vstupních dokladů. Prostřednictvím 
plné elektronické komunikace mezi jednotlivými systémy je možné do budoucna počítat 
i se zavedením tzv. bezpapírových licencí a povolení, a tím dojde i ke snížení 
administrativní zátěže podnikatelů. 

ERÚ - V licenčním řízení dochází k předávání údajů, resp. dokladů, které je nutné 
doložit k žádosti o licenci. 

• Tato praxe byla zavedena novelou energetického zákona zákonem č. 158/2009 
Sb., kdy byl do řízení o udělení, změně nebo zrušení licence vedených ERÚ 
zaveden princip elektronizace veřejné správy a vyhledávací povinnost 
správního orgánu v rámci těchto řízení, kdy ERÚ je z úřední povinnosti povinen 
vyhledávat nebo si vyžadovat některé z podkladů, které jsou nezbytné v řízení 
o udělení, změně nebo zrušení licence a které je jinak byl povinen dokládat 
žadatel. 

• Jedná se o výpis z evidence rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti 
a doklady k prokázání bezdlužnosti na daních, poplatcích, cle nebo pojistném 
na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to 
k prokázání části finančních předpokladů podle § 5 odst. 6 zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (energetický 
zákon). ERÚ si výpis z evidence rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti vždy 
vyžádá sám, doklady k prokázání bezdlužnosti na daních, poplatcích, cle nebo 
pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti tehdy, pokud je žadatel nedoloží k žádosti o udělení nebo 
změnu licence. Nechává se tak prostor pro rozhodování žadatele, zda si např. 
z důvodu rychlosti řízení tyto doklady obstará sám, nebo zda tyto doklady 
k žádosti nepřiloží a ponechá jejich obstarání na ERÚ. Příslušné orgány, tedy 
finanční orgány, orgán správy sociálního zabezpečení a orgány celní správy 
mají povinnost vydat vyžádané doklady do 7 dnů ode dne doručení žádosti 
od ERÚ. 
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• Novelou energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. došlo s účinností 
od 1. ledna 2016 k dalším zjednodušením administrativy pro žadatele 
v licenčním řízení. Žadatel o licenci nebude muset předkládat výpis 
z obchodního rejstříku, je-li v něm již zapsán. Tento výpis si úřad obstará sám. 
Stejně tak žadatel o licenci nebude muset předkládat v rámci licenčního řízení 
výpis z evidence Katastru nemovitostí, který si rovněž úřad sám obstará 
prostřednictvím propojení registrů, nepřipojí-li ho žadatel k žádosti sám. 

• V rámci předávání informací od podnikatelů ERÚ jde v oblasti působnosti úřadu 
o specifické informace a data (regulační výkaznictví), které je spojeno 
s regulovanou licencovanou činností. Z tohoto pohledu se zde nevyskytují 
duplicity, co se týká vyplňování různých dat, neboť tato data jsou specifická 
a slouží pro potřeby regulace podnikatelské činnosti v energetických odvětvích 
a nejsou na jiných úrovních, respektive jinými úřady požadována. V oblasti 
předávání informací od podnikatelů došlo novelou energetického zákona 
zákonem č. 131/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 ke zjednodušení 
administrativní zátěže v případě dokládání změn energetických zařízení 
u vybraných držitelů licencí (§ 9 odst. 1 energetického zákona). Nově mohou 
tito držitelé licencí dokládat změny zařízení souhrnně jednou za rok, není nutné 
dokládat každou změnu jednotlivě v průběhu roku a tedy opakovaně zahajovat 
licenční řízení o změně rozhodnutí o udělení licence. 

ERÚ spolupracuje na sdílení dat s ČSÚ. 

ÚPV - Úřad i roce 2018 úspěšně spolupracoval s Českým statistickým úřadem, který 
údaje a data o průmyslovém vlastnictví dále zpracovává a vyhodnocuje. 

• V oblasti výměny dat Úřad rovněž spolupracuje na mezinárodní úrovni se 
Světovou organizací duševního vlastnictví, Evropským patentovým úřadem 
a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, čímž lze přímo z jedné 
databáze, provozované Úřadem, získat rychle a zdarma informace 
o předmětech průmyslového vlastnictví platných na území České republiky, 
chráněných jak národní cestou, tak i mezinárodní cestou a cestou EU. 
Při výměně dat Úřad usiluje o maximální využití elektronické komunikace. 
V tomto smyslu rozvíjí své informační systémy. 

• Mezi subjekty státní správy jsou a nadále budou v činnosti Úřadu využívány 
dostupné registry, datové schránky a přístupy do databází jiných správních 
orgánů. Úřad pokračuje v poskytování dat o technických řešeních pro Centrální 
portál knihoven. V roce 2018 Úřad rozšířil webovou službu k poskytování dat 
o ochranných známkách Generálnímu ředitelství cel o data týkající se 
ochranných známek EU a mezinárodních ochranných známek s designací 
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pro Českou republiku a EU. Služba přispívá k efektivnějšímu vymáhání práv 
z duševního vlastnictví. 

SÚJB – V průběhu roku 2015 bylo dokončeno plné napojení informačního systému 
veřejné správy (REA) SÚJB na základní registry, resp. na registry osob. 

• Tímto byl dosažen stav, který SÚJB umožňuje plné čerpání veškerých 
informací potřebných k výkonu působnosti v rámci veřejné správy nikoli 
od žadatelů či jiných klientů veřejné správy, nýbrž z hromadně sdíleného zdroje 
informací. 

• V návaznosti na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), SÚJB publikuje veškeré jím uzavírané smlouvy v registru smluv. 
K 31. prosinci 2016 SÚJB zprovoznil nový ekonomický informační systém, 
který zajišťuje správu ekonomických dat, včetně vkládání požadovaných dat 
do Integrovaného informačního sytému Státní pokladny, a publikace smluv 
automatizovaně, bez nutnosti ingerence protistrany. 

• V souladu s novu legislativou upravující působnost SÚJB (zákon č. 263/2016 
Sb. a č. 253/2017 Sb.) připravuje SÚJB soubor nástrojů pro on-line komunikaci 
s adresáty právních předpisů (on-line formuláře, elektronické vzory písemností, 
adaptace informačních systémů), který by měl současně zajistit příjem úplného 
elektronického podání v následujícím období. 

• V roce 2020 a v období následujícím SÚJB v návaznosti na předchozí aktivity 
předpokládá vytvoření specifického on-line rozhraní pro přímé podávání 
úplných e-podání v případě nejobvyklejších žádostí a informací sdělovaných 
soukromými osobami úřadu. Tento nástroj by měl zcela nahradit listinné formy 
podání a významně usnadnit rovněž použití digitálních forem 
(automatizovaným zpracováním podání a jednoduchým přístupem). 

MMR – Obecně: Dle platné legislativy MF jsou veškerá požadovaná data vkládána 
do Integrovaného informačního sytému Státní pokladny (IISSP). MMR se průběžně 
podílí na editaci celostátního informačního systému strategických a koncepčních 
dokumentů Databáze strategií. 

• Oblast územního plánování a stavebního řádu: Odbor územního plánování 
zveřejňuje ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje výsledky pravidelného 
dotazníkového šetření (usnesení vlády č. 774 ze dne 19. října 2011 k Analýze 
stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování) a touto formou 
otevřených dat přístupných každému na stránkách 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4316. Ve spolupráci s Ústavem územního 
rozvoje vede evidenci územně plánovací činnosti, která je dostupná každému 
na stránkách http://www.uur.cz/default.asp?ID=90. Odbor se aktivně zapojil 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4316
http://www.uur.cz/default.asp?ID=90


 

75 
 

do prací v rámci Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace 
v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), která by měla sjednotit 
sdílení dat ve veřejné správě. V návaznosti na zákon č. 194/2017 Sb., 
o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů lze nově 
použít pro činnost orgánů veřejné správy údaje o území získané 
od poskytovatelů údajů v rámci územně analytických podkladů, tímto 
opatřením dojde ke snížení zátěže poskytovatelů údajů, kterými jsou mimo jiné 
i vlastníci dopravní a technické infrastruktury. V legislativním procesu je 
ukotvení Digitální technické mapy veřejné správy, digitální technické mapy 
kraje a obce, jejichž přínosem budou primárně informace o technické 
a dopravní infrastruktuře; projekt bude realizovat ČÚZK ve spolupráci s kraji. 

• Oblast cestovního ruchu: Odbor cestovního ruchu MMR (dále jen "OCR") 
v rámci státní statistické služby spolupracuje v oblasti statistiky cestovního 
ruchu na základě memoranda o spolupráci s ČSÚ a CzT (Agentura 
CzechTourism). V rámci memoranda jsou 2x ročně organizovány pracovní 
skupiny pro statistiku a na konci roku je sestavena správa o činnosti 
za příslušný rok. Pracovní skupina pro statistiku je užívána jako pracovně 
komunikační platforma pro výměnu informací, koordinaci zjišťování 
statistických dat v oblasti cestovního ruchu a sdílení výsledků statistických 
projektů OCR a marketingových průzkumů CzT financovaných z programu IOP 
(Integrovaný operační program). Na MMR  bylo v roce 2008 zřízeno pracoviště 
pro státní statistické služby. Vzhledem k tomuto opatření byly censy 
(celoplošná statistická šetření) ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří 
a agentur a census kongresového a incentivního cestovního ruchu, které 
proběhly v rámci statistických projektů OCR ministerstva, zařazeny 
do programu statistických zjišťování 2012 a 2013. Staly se tak pro respondenty 
povinné. Účelem bylo docílení maximální možné response a tudíž i maximální 
kvality šetření. V rámci státní statistické služby intenzivně spolupracoval OCR 
s ČSÚ na přípravě těchto šetření. Výsledky censů byly poskytnuty ČSÚ, který 
je použil ke zpřesnění svých statistických registrů, např. Registru hromadných 
ubytovacích zařízení. 

• Oblast veřejného investování: V roce 2014 bylo spuštěno do rutinního provozu 
propojení Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) na Informační 
systém základních registrů (IS ZR), což přispívá ke zkvalitnění dat 
ve statistikách o veřejných zakázkách v oblasti údajů o ekonomických 
subjektech a při vyplnění formulářů k veřejným zakázkám umožňuje 
automatické doplnění údajů o zadavateli veřejné zakázky. Současně byly 



 

76 
 

rozšířeny kontroly nad evidovanými údaji oproti těmto registrům (RÚIAN 
a ROS): 
- pro zajištění komunikace byla sjednocena platforma určená pro ISVZ, 

Věstník veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj o podporu 
komunikace s ROS prostřednictvím jednotné aplikace, 

- napojení na IS ZR je současně využíváno nejen v oblasti veřejných 
zakázek, ale i v rejstřících vedených MMR vyplývajících ze zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
přepisů, a to Seznam kvalifikovaných dodavatelů (SKD), resp. Seznam 
systémů certifikovaných dodavatelů (SSCD). 

Omezení byrokratické zátěže si mj. kladly za cíl i 2 vyhlášky zpracované MMR 
k provedení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; jde o tyto vyhlášky: 

• Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona 
o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele zejména 
stanovila, které formuláře budou použity k uveřejňování informací o veřejných 
zakázkách, a způsoby jejich doručování provozovateli Věstníku veřejných 
zakázek. Vyhláška dále vymezuje způsob oznámení profilu zadavatele, stanoví 
povinnou dobu zpřístupnění informací a dokumentů k veřejným zakázkám 
a požadavky na strukturu údajů, které jsou na profilu zadavatele uveřejněny. 
V přílohách vyhlášky jsou uvedeny vzory zjednodušených formulářů, které se 
použijí u veřejných zakázek v podlimitním režimu, vzory formulářů týkajících se 
profilu zadavatele, přehled informací, které mají být uváděny ve formulářích, 
a popis vybraných informací uveřejňovaných na profilu zadavatele 
ve strukturované podobě. 

• Vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se 
elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek 
a certifikátu shody byla zejména upřesněna oblast doručování prostřednictvím 
elektronického nástroje, zajištění neomezeného dálkového přístupu a byla 
stanovena přesnější pravidla certifikace elektronických nástrojů. 

Obě vyhlášky nabyly účinnosti společně se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek dne 1. října 2016. 

• V ISVZ byly rozšířeny veřejně přístupné statistiky o veřejných zakázkách 
o statistiky z dostupných dat na profilech zadavatele, informující o úspěšnosti 
stahování dat z těchto profilů. Kromě prezentace dat o veřejných zakázkách 
evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek jsou dále od roku 2014 
prezentovány údaje o veřejných zakázkách z profilů zadavatelů v obdobné 
struktuře jako u dříve prezentovaných statistik (z pohledu zakázek, zadavatelů 
a dodavatelů), 
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• ISVZ byl rozšířen o možnost přístupu k údajům o veřejných zakázkách 
uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek formou tzv. Open dat 
prostřednictvím formátu XML. 

Bylo realizováno propojení SKD a rejstříkem trestů právnických osob – na základě 
souhlasu žadatele o zápis do SKD je doklad nutný k zápisu získáván automaticky 
(stejně tak jako výpis z rejstříku trestů fyzických osob). Toto propojení je využíváno jak 
pro potřeby samotných dodavatelů zapisovaných do SKD, tak i pro jejich statutární 
orgány, pokud jsou právnickou osobou. 

ČÚZK – přejímá jiné údaje katastru (nejedná se zde o údaje o právních vztazích) též 
z jiných informačních systémů, registrů, rejstříků nebo evidencí veřejné správy, pokud 
zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených, nebo údaje v nich 
vedené požívají ochrany dobré víry v pravdivost a úplnost těchto údajů. Pokud údaje 
v informačních systémech, registrech, rejstřících nebo evidencích veřejné správy 
nepožívají ochrany dobré víry, katastrální úřady tyto údaje porovnávají s údaji katastru; 
v případě zjištěných rozporů vyšetří jejich příčiny a zápisy v katastru uvedou do souladu 
s výsledkem šetření. 

• ČÚZK si jako úřad udělující úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností si za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby 
žádající o oprávnění opatřuje výpis z evidence Rejstříku trestů v elektronické 
podobě s využitím dálkového přístupu. Postupuje přitom podle § 14 odst. 8 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

• ČÚZK je správcem jednoho ze základních registrů, kterým je informační systém 
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Tento registr, který je 
veřejným seznamem, slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů 
o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů 
o účelových územních prvcích. Územní prvky z RUIAN jsou zobrazovány na 
mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy. RÚIAN 
zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru 
nemovitostí. Jako jediný registr vede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. 
„technickoekonomické atributy“ stavebních objektů (počet podlaží, zastavěná 
plocha, připojení na rozvod plynu, kanalizační síť, vodovod, způsob vytápění 
a dal.). Všechny adresy jsou definovány odkazem na adresní místo v RÚIAN. 
Tím je zajištěno, že se údaje neopakují a jsou vždy aktuální. Jeho součástí je 
tzv. „veřejný dálkový přístup“ (VDP), který slouží zdarma veřejnosti k nahlížení 
do dat v RÚIAN na internetové stránce http://vdp.cuzk.cz. 

• Začátkem roku 2017 připravilo ČÚZK řešení, které směřuje ke snížení 
administrativního zatížení stavebních úřadů v souvislosti se zápisem údajů 

http://vdp.cuzk.cz/
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do RÚIAN (ČÚZK v souladu s § 39 odst. 5 zákona o základních registrech 
umožňuje zapisovat editorům RÚIAN údaje do ISÚI prostřednictvím 
informačních systémů sloužících k plnění jejich úkolů). Toto řešení 
na straně  ČÚZK však bylo nutné doplnit řešením na straně dodavatelů 
aplikačních SW pro stavební úřady. To se povedlo až v roce 2018 společnosti 
VITA software s. r. o. Předpokládá se, že jej stavební úřady budou moci začít 
využívat od ledna 2019. 

• ČÚZK si jako úřad udělující úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností si za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby 

žádající o oprávnění opatřuje výpis z evidence Rejstříku trestů v elektronické 

podobě s využitím dálkového přístupu. Postupuje přitom podle § 14 odst. 8 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

ČSÚ - intenzivně spolupracuje na realizaci původních opatření č. 20, 26 a 50 
k využívání administrativních dat pro statistické účely. 

• ČSÚ má v současné době k dispozici vybrané ukazatele z formulářů daňových 
přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob a vybrané základní 
ukazatele z účetní závěrky (ÚZ), konkrétně z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, 
jež využívá v maximální míře pro statistické účely.  
ČSÚ jedná s GFŘ o možnosti rozšíření v současné době dostupných údajů 
o další ukazatele. Výsledkem jednání je návrh Dodatku č. 5 k Dílčí dohodě 
o předávání údajů mezi ČSÚ a GFŘ, na základě kterého ČSÚ v průběhu roku 
2020 obdrží první dávku rozšířené sady ukazatelů za zdaňovací období 2018, 
resp. 2019. Zatím se stále nejedná o veškeré údaje z ÚZ, které jsou Finanční 
správě předávány společně s daňovým přiznáním k DPPO. 
Cílem ČSÚ je získat veškeré údaje z ÚZ dostupné Finanční správě a případně 
další relevantní ukazatele z daňových přiznání využitelné pro statistické účely, 
což by ČSÚ umožnilo kromě dalšího zvýšení kvality dat podnikových 
strukturálních statistik i snížení administrativní zátěže plynoucí ze zjišťování 
P 5-01 a to v odhadované výši 30 % z rozsahu zjišťovaných ukazatelů 
u skupiny nejmenších jednotek (méně než 6 zaměstnanců), případně ve výši 
10 až 15 % u skupiny malých jednotek (počet zaměstnanců 6 až 49). 
Výše uvedené je založeno na předpokladu, že daňové subjekty si budou plnit 
svou informační povinnost v souladu s relevantní legislativou a data budou 
k dispozici včas. 
Snižování počtu respondentů P 5-01, který již byl v minulosti výrazně 
redukován, se nepředpokládá, mimo jiné proto, že část ukazatelů zjišťovaných 
výkazem nelze nahradit žádným existujícím administrativním zdrojem. 
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ČSÚ začal pro účely tvorby výstupů v oblasti statistiky odpadů využívat 
převzatá data z administrativního zdroje ISPOP (Informačního systému plnění 
ohlašovací povinnosti – MŽP). Na základě provedených analýz mohl být snížen 
výběr obcí v roce 2018 a pro zjišťování za rok 2019 dokonce o 2/3 podnikatelů. 
ČSÚ má záměr tato data využít v maximální možné míře s ohledem na rozdíly 
v metodice ČSÚ a MŽP. Více informací viz opatření č. 43. 

• Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 
ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské 
statistice, může ČSÚ požadovat předávání resortních dat pro statistické účely. 
Národní statistické úřady a Komise (Eurostat) jsou konzultovány a zapojeny 
ve fázi prvotního návrhu podoby, dalšího vývoje a zrušení administrativních 
záznamů sestavených a udržovaných jinými subjekty, což umožní další použití 
těchto záznamů pro účely vypracování evropské statistiky. Zapojují se 
do standardizačních činností týkajících se administrativních záznamů, které 
jsou důležité pro vypracování evropské statistiky. Naopak ministerstva a jiné 
správní úřady jsou povinny potřebné údaje z administrativních zdrojů na jejich 
žádost včas a bezplatně poskytnout. V současnosti využívá ČSÚ více jak 100 
administrativních zdrojů dat pro statistické účely. Další jednání probíhají 
a budou probíhat i v následujících letech. 

MŽP – Došlo k integraci resortních statistických zjišťování z Programu statistických 
zjišťování podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů do resortních právních předpisů (MŽP, MZe). Stalo se tak v rámci zefektivnění 
výkonu státní statistické služby (viz především usnesení vlády České republiky ze dne 
29. srpna 2012 č. 634 k Záměru zefektivnění výkonu státní statistické služby): 

• změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), § 47, odst. 6; platnost od 3. března 2017, účinnost 
od 1. května 2017 – elektronické vykazování prostřednictvím aplikace na MZE, 
údaje pro MŽP. 

• od 1. ledna 2016 nabylo účinnosti ustanovení § 3b odst. 4 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého orgány ochrany zemědělského půdního fondu zasílají údaje 
související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, 
včetně údajů o odvodech za odnětí, do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí, jehož podkladem je souhlas s odnětím, nebo ode dne 
nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s odnětím a ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o odvodech do evidence odnětí zemědělské půdy 
ze zemědělského půdního fondu vedené MŽP prostřednictvím k tomu určené 
elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném MŽP. 
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Poznámka: Od roku 2018 v důsledku novely zákona o lesích přešla agenda 
vykazování údajů o odnětí pozemků plnění funkcí lesa do působnosti 
Ministerstva zemědělství. 

• § 39 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví plnění evidenčních 
a ohlašovacích povinností Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat 
každoročně do 15. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, 
za který jsou údaje zasílány, údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, doložené 
výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky, a údaje a o volné kapacitě 
skládky a dále údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky krajskému 
úřadu příslušnému podle místa skládky. Konkrétní ohlašované údaje 
o poplatcích za ukládání odpadů na skládky jsou stanoveny v rámci novely 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. Vykazování probíhá prostřednictvím Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) – elektronický systém 
pro předávání formulářů v oblasti životního prostředí. Data ohlášená do tohoto 
systému z odpadového hospodářství mohou být plně6 využita například ČSÚ. 

MO – Přestože působnost MO primárně nesměřuje do podnikatelské sféry, v průběhu 
roku 2016 se podílelo na zveřejnění seznamu formulářů s dopadem na podnikatele 
na portále Business|info.cz a stránkách www.osd.army.cz a www.mmr.cz a poskytlo 
informace o svých formulářích. Spolupráce při sdílení dat mezi subjekty státní správy je 
realizována jednak prostřednictvím registrace k agendám v dané působnosti, jednak 
využíváním společných elektronických nástrojů komunikace s podnikatelskými 
subjekty. Příkladem je oblast veřejného investování, kde jsou využívány jednotlivé 
moduly národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), 
jejichž prostřednictvím jsou uveřejňovány informace o veřejných zakázkách MO. 

• Právní předpisy, jejichž gestorem je MO, směřují především na jeho příslušníky. 
Výjimku tvoří ustanovení § 37 a 38 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků 
v záloze, ohledně přiznání finanční podpory zaměstnavateli vojáka v aktivní 
záloze a osobě samostatně výdělečně činné, při povolání k výkonu 
pravidelného vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení. V rámci 
snižování zátěže podnikatelů byl zrušen tiskopis Vyúčtování náhrady mzdy. 
Tiskopis Žádost o finanční podporu umístěný na webových stránkách MO, je 
nyní zasílán elektronicky s využitím datových schránek. 

 
6 ČSÚ, rok 2019: Toto nelze bez dokončení všech potřebných analýz potvrdit. 

http://www.osd.army.cz/
http://www.mmr.cz/
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MK - v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, kdy Ministerstvo kultury vydává 
podle zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území 
Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů, povolení k vývozu kulturních statků mimo 
celní území Evropské unie, v rámci zjednodušení a zrychlení administrace tohoto 
povolení proběhla adaptace formulářů na elektronickou a interaktivní formu (stále je 
však třeba formuláře vytisknout a podepsané zaslat fyzicky MK), která navíc obsahuje 
možnost udílet povolení nejen v rámci současného přístupu jeden předmět – jeden 
formulář, ale je možné prostřednictvím jednoho formuláře vyvážet i soubory více 
předmětů. 

SSHR – plní zpravodajskou povinnost vůči ČSÚ ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., 
o statistické službě, ve znění pozdějších předpisů k následujícím zjišťováním:  

• Měsíční výkaz o cenách ropy, Roční výkaz o spotřebě paliv a energie 
a zásobách paliv, Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech a biopalivech 
pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty, Čtvrtletní výkaz 
o práci, Výkaz o úplných nákladech práce, Roční výkaz o výdajích na ochranu 
životního prostředí.  

Plánovaný termín 
předložení vládě ČR 

průběžně plněno průběžně 

Vyjádření zástupců 
podnikatelů 

Toto opatření povede k nejvýznamnějšímu 
snížení administrativní zátěže pro podnikatele. 
Lepší informační propojení úřadů, které sbírají 
opakovaně data, přitom by mohlo ke kompletaci 
docházet vzájemným sdílením. Spolupráce 
s orgány statistiky je tak či tak pro podnikatelské 
subjekty povinná. 
Naprostý nesouhlas podnikatelé vyjadřují 
s vyplňováním víceméně stejných údajů 
do různých formulářů, pouze s jinak seřazenými 
kolonkami. Jde o bezprecedentní zatěžování 
podnikatelského prostředí. Řešením je buď 
sdílení vybraných dat mezi úřady, nebo 
poskytování existujících výkazů pro statistické 
účely, tj. nikoli jejich precizní zpracovávání 
pro statistické účely. Státní správa 
(vč. statistických orgánů) pro další zpracování 
dat disponuje na rozdíl od většiny privátních 
firem početným personálním vybavením, 
přičemž i zvýšení produktivity by bylo značně 
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vítáno. Správa českého státu je v současnosti 
ve srovnání se zeměmi OECD příliš velká, drahá 
a málo produktivní.  

Realizátor opatření všechny orgány státní správy  

 

Opatření č. 51  Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, výkaz P-5-01 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 

Odstranění duplicity při statistickém vykazování 
ČSÚ (výkaz P-5-01) a podklady předávanými 
finančním orgánům. Úspory bude dosaženo 
v případě dostupnosti všech dat z příloh 
k daňovým přiznáním v elektronické podobě. 
Položky požadované výkazem P-5-01 je možné 
získat z evidence: České správy sociálního 
zabezpečení, Obchodního rejstříku - účetních 
závěrek ve Sbírce listin, Finančních úřadů, 
Úřadu práce, Českého úřadu zeměměřičského 
a katastrálního, jsou-li k dispozici v elektronické 
podobě. 

Plněno – MF – Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením 
jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo 
ustanovením § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, od 1. ledna 2015 
k rozšíření okruhu podání při správě daní, které je nutné činit elektronicky. 

Předávání údajů z účetních výkazů 
MF/MS – Od roku 2013 probíhala jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti, 
Ministerstvem financí, Generální finančním ředitelstvím a Českým statistickým úřadem 
vztahující se k možnostem zajištění předávání informací zjištěných v rámci výkonu 
finanční správy a rejstříkových soudů vzhledem ke způsobu zajištění přenosu 
informací, které se vztahují především k účetním výkazům (Rozvaha, Výkaz zisku 
a ztráty a přílohy sestavovaných ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů), které jsou ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, povinně předávány ke zveřejnění 
ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a současně jsou ve smyslu ustanovení 
§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
rovněž „DŘ), jako příloha nedílnou součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob 
a účtujících fyzických osob. Předmětem probíhajících jednání byla skutečnost, jakým 
jednotným způsobem zajistit předávání požadovaných údajů v rámci všech orgánů 
státní správy, a to jak pro jejich další využití, tak i s ohledem na nutnost snížení 
administrativní zátěže dotčených subjektů. 

• Průběžně se upravuje napojení Finanční správy na základní registry 
a na webové služby základních registrů, tak aby Finanční správa mohla 
získávat maximum informací, aniž by to přitom zatěžovalo daňové subjekty. 
Jednání mezi zmíněnými institucemi se zaměřila na řešení technických obtíží 
navrhovaného řešení (formát a struktura účetních dokumentů), na dílčí 
nesouladnosti mezi rozsahem údajů, které jsou po dotčených subjektech 
vyžadovány při plnění různých povinností (tj. ve vztahu k rejstříkovému soudu 
a správci daně) a především na řešení časové nesouladnosti mezi plněním 
těchto dvou povinností, kterážto snižuje okruh subjektů, jež by mohly při plnění 
povinnosti využít možnost přikládat účetní dokumenty pouze jednou, tj. toliko 
vůči jednomu subjektu (z diskusí vyplývá, že by tímto měl být finanční správa, 
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která by je předala na rejstříkový soud). Rovněž bylo upozorněno, že okruh 
subjektů není pro oba případy totožný. 

• Jednání mezi zmíněnými institucemi se zaměřila na řešení technických obtíží 
navrhovaného řešení (formát a struktura účetních dokumentů), na dílčí 
nesouladnosti mezi rozsahem údajů, které jsou po dotčených subjektech 
vyžadovány při plnění různých povinností (tj. ve vztahu k rejstříkovému soudu 
a správci daně) a především na řešení časové nesouladnosti mezi plněním 
těchto dvou povinností, kterážto snižuje okruh subjektů, jež by mohly při plnění 
povinnosti využít možnost přikládat účetní dokumenty pouze jednou, tj. toliko 
vůči jednomu subjektu (z diskusí vyplývá, že by tímto měl být rejstříkový soud). 
Rovněž bylo upozorněno, že okruh subjektů není pro oba případy totožný. 

• Pokud bude realizován navrhovaný způsob možnosti zveřejňování ÚZ 
ve Sbírce listin prostřednictvím finanční správy, lze předpokládat možné 
snížení administrativních nákladů. Je však zohlednit další administrativní 
náročnost, která může být způsobena „sestavením“ zveřejňované účetní 
závěrky. S ohledem na dosud nedořešené další postupy nelze předjímat 
konkrétní důsledky ani časový horizont navrhovaného opatření. 

GFŘ/ČSÚ – GFŘ na základě vzájemné dohody s ČSÚ poskytuje na základě 
vznesených požadavků údaje, které jsou k dispozici ve věci údajů z daňových přiznání 
a k nim přiložených účetních výkazů. Naposledy byl podepsán dodatek č. 4 k Dílčí 
dohodě 29397 mezi GFŘ a ČSÚ, kterým byl rozšířen rozsah položek z účetních výkazů, 
které jsou předávány ČSÚ, o údaje z daňových přiznání včetně příloh (Vybrané údaje 
z účetnictví), (viz Opatření č. 26, č. 31 a č. 51). 
V průběhu roku 2019 byl vypracován podklad pro zhodnocení jednotlivých variant 
řešení. Z daného vyplynulo, že pro realizaci tohoto opatření je nutné provést legislativní 
úpravy dotčených zákonů. Očekává se v průběhu roku 2020 vypracování legislativní 
úpravy dotčených zákonů tak, aby předmětné bylo v účinnosti od 1. 1. 2022 
(tj. pro účetní závěrky roku 2021). 

ČSÚ - má v současné době k dispozici vybrané ukazatele z formulářů daňových 
přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob a vybrané základní ukazatele 
z účetní závěrky (ÚZ), konkrétně z Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát, jež využívá 
v maximální míře pro statistické účely. 

• ČSÚ jedná s GFŘ o možnosti rozšíření v současné době dostupných údajů 
o další ukazatele. Výsledkem jednání je návrh Dodatku č. 5 k Dílčí dohodě 
o předávání údajů mezi ČSÚ a GFŘ, na základě kterého ČSÚ v průběhu roku 
2020 obdrží první dávku rozšířené sady ukazatelů za zdaňovací období 2018, 
resp. 2019. Zatím se stále nejedná o veškeré údaje z ÚZ, které jsou Finanční 
správě předávány společně s daňovým přiznáním k DPPO. 
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Cílem ČSÚ je získat veškeré údaje z ÚZ dostupné Finanční správě a případně 
další relevantní ukazatele z daňových přiznání využitelné pro statistické účely, 
což by ČSÚ umožnilo kromě dalšího zvýšení kvality dat podnikových 
strukturálních statistik i snížení administrativní zátěže plynoucí ze zjišťování 
P 5-01 a to v odhadované výši 30 % z rozsahu zjišťovaných ukazatelů 
u skupiny nejmenších jednotek (méně než 6 zaměstnanců), případně ve výši 
10 až 15 % u skupiny malých jednotek (počet zaměstnanců 6 až 49). 
Výše uvedené je založeno na předpokladu, že daňové subjekty si budou plnit 
svou informační povinnost v souladu s relevantní legislativou a data budou 
k dispozici včas. 

• Snižování počtu respondentů P 5-01, který již byl v minulosti výrazně 
redukován, se nepředpokládá, mimo jiné proto, že část ukazatelů zjišťovaných 
výkazem nelze nahradit žádným existujícím administrativním zdrojem. 

MZD/ÚZIS ČR - Za účelem snížení zátěže poskytovatelů zdravotních služeb 
při předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) byly 
navrhovány úpravy, které vedly k postupné redukci počtu statistických výkazů a rozsahu 
sledovaných údajů.  

• Tyto změny byly umožněny především vybudováním Národního registru 
hrazených zdravotních služeb (NRHZS), Národního registru zdravotnických 
pracovníků (NRZP) a rozvojem Národního registru poskytovatelů zdravotních 
služeb (NRPZS).  

• Výkazy Z (MZ) 1-99 a E (MZ) 7-0 byly zrušeny. 

Plánovaný termín účinnosti průběžně plněno  

Vyjádření zástupců 
podnikatelů 

Podnikatelé považují opatření za velmi 
smysluplné. 
Podnikatelé uvádějí, že podklady si může získat 
příslušný správní orgán z evidence vedené 
jiným správním orgánem (České správy 
sociálního zabezpečení, Obchodního rejstříku - 
účetních závěrek ve Sbírce listin, Finančních 
úřadů, Úřadu práce, Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního). Tato 
skutečnost je nezbytná k prolomení jedné 
z nejzbytečnějších povinností firem, tj. jde-li 
o primární získávání dat Českým statistickým 
úřadem (ČSÚ) z jiných zdrojů, než je vyžádání 
u podnikatelských subjektů samotných. 
Z hlediska insolvenčních řízení není shledáván 
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ani potenciální problém. Nicméně z hlediska 
zkušeností poznamenávají, že praxe 
zveřejňování příslušných dokumentů ze strany 
obchodních společností v Obchodním rejstříku 
je chabá, přičemž těm, kdo nedodržují tuto 
povinnost, nehrozí ve skutečnosti žádná reálná 
sankce. V rámci přípravy tohoto opatření by tedy 
bylo možné revidovat současná ustanovení 
v této oblasti a zvážit ustanovení přísnějšího 
režimu vůči těm subjektům, které nedodrží svoji 
povinnost zveřejnění příslušných dokumentů. 
Z hlediska dotčených společností samozřejmě 
nejde o snížení jejich administrativní zátěže, 
spíše naopak, z hlediska obchodních 
společností jako celku však ke snížení dochází – 
v současné situaci totiž Obchodní rejstřík, díky 
benevolenci vůči nedodržování povinnosti 
zakládání listin, neplní jednu ze svých funkcí, 
totiž poskytovat obecně dostupné informace 
o výsledcích hospodaření obchodních 
společností, což jsou významné informace 
z hlediska obchodních vztahů a slouží 
ke snižování rizik v těchto vztazích. Tím je 
zapříčiněno, že obchodní partneři jsou nuceni 
zjišťovat příslušné dokumenty jinými způsoby, 
které jsou podstatně nákladnější, než práce 
s veřejně dostupným zdrojem. 

Realizátor opatření Český statistický úřad, Ministerstvo financí  

 

Opatření č. 1.16 Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), a některých 
dalších zákonů 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
a některé další zákony, je mimo jiné snížit 
regulatorní zátěž pro podnikatele a posílit 

Plněno – MS – Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další zákony (sněmovní tisk 
207), byla projednána a schválena Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení dne 8. 11. 2019. 
Senátem byla projednána dne 11. 12. 2019 a s jedním pozměňovacím návrhem 
vrácena Poslanecké sněmovně k opětovnému projednání.  
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autonomii vůle tam, kde omezení nejsou 
nezbytná a přináší zbytečné náklady. 

Jedná se o změny spočívající v: 

- umožnění splacení peněžitého vkladu 
do s.r.o. nepřevyšujícího 20 000 Kč i jinak, 
než vkladem na bankovní účet, 

- zjednodušení rozhodování per rollam, 
tj. mimo zasedání valné hromady s.r.o. 
a a.s. v případech, kdy má být o rozhodnutí 
pořízen notářský zápis, a to tak, aby napříště 
postačil jen notářský zápis o návrhu 
rozhodnutí a o přijetí rozhodnutí, namísto 
notářských zápisů o každém vyjádření 
společníka, 

- flexibilnější úprava vypouštění náležitostí 
společenské smlouvy kapitálových 
společností po vzniku společnosti, 

- jednodušší úprava zákazu konkurence 
v kapitálových společnostech tak, aby 
k příslušným změnám nebyl vyžadován 
souhlas všech společníků, 

- vypuštění povinnosti vyhotovit zprávu 
o podnikatelské činnosti společnosti 
a o stavu jejího majetku pro akciové 
společnosti, které vyhotovují výroční zprávu, 

Cílem návrhu je také odstranit nepřesnosti či 
nejednoznačnosti textu zákona a tím zvýšit 
právní jistotu. 

• účinnost úpravy je stanovena na 1. ledna 2021 (s výjimkou části o základních 
registrech, ta je až 1. 7. 2021). Důvodem pro dlouhou legisvakanci je poskytnutí 
dostatečného prostoru podnikatelům pro přizpůsobení zakladatelských 
právních jednání nové právní úpravě, ideálně již na výročních (řádných) valných 
hromadách. 

Úspora administrativní zátěže podnikatelů 291,86 mil. Kč/rok, dopad na 468 895 s.r.o., 
26 464 a.s., 6 190 v.o.s., 715 k.s. a 13 747 družstev. 
 
Poznámka: Poslanecká sněmovna novelu schválila ve znění postoupeném Senátem 
dne 21. 1. 2020 a po podpisu prezidentem byl zákon č. 33/2020 Sb. dne 4. 2. 2020 
publikován ve Sbírce zákonů.  
Z tohoto důvodu bude Opatření č. 1.16 uvedeno jako splněné až v materiálu o snižování 
administrativní zátěže podnikatelů za rok 2020. 

Plánovaný termín účinnosti od 1. 1. 2021 plněno (návrh byl schválen Poslaneckou sněmovnou jako tisk 207 dne 8. 11. 2019 
a Senátem dne 11. 12. 2019 vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem 
k opětovnému projednání) 

Realizátor opatření Ministerstvo spravedlnosti  
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Opatření č. 3.16 Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 

V rámci novely zákona č. 108/2006 Sb. bude 
nově upraveno následující:  

• hlášení do 15 dnů od změny, nově bude 
upravena také povinnost hlášení změn - 
poskytovatelé budou některé změny 
(netýkající se změny rozhodnutí) hlásit jen 
elektronicky přes aplikaci Okregistr (§ 85 
odst. 7), 

• doklady nebudou předkládat registrujícímu 
orgánu, ale budou si je ponechávat u sebe 
a budou je předkládat ke kontrole v místě 
poskytování služby - tím bude značně 
snížena administrativní zátěž na obou 
stranách - poskytovatel i registrátor. 

Na základě opatření vyplývajících 
z připravované novely by mělo dojít 
k výraznému snížení administrativní zátěže. 

Plněno – MPSV – návrh novely byl v legislativním procesu (dne 22. března 2017 byl 
projednán vládou ČR). Projednávání novely zákona č. 108/2006 Sb., v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu nebylo dokončeno: 

• vzhledem k tomu, že v roce 2017 nebyl dokončen legislativní proces, 
předmětný návrh novely byl zahrnutý do plánu legislativních prací na rok 2018,  

• v roce 2018 však také nebyl splněn a návrh zákona byl navržen do Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2019, 

• předložení návrhu novely zákona je plánováno na 2/2020, s navrženou 
účinností leden 2021. 

Úspora administrativní zátěže 0,32 mil. Kč/rok, dopad na 5 579 poskytovatelů sociálních 
služeb. 

Plánovaný termín účinnosti 1. 1. 2021  plněno (v Plánu legislativních prací vlády na rok 2019, MPŘ do 22. 1. 2020)  

Realizátor opatření Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

Opatření č. 8.16 Projekt „Celní kodex Unie – elektronizace 
celního řízení“ 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 

Z důvodu zajištění plně elektronické komunikace 
v celním řízení s obchodní veřejností a ostatními 
členskými státy EU zahájila Celní správa ČR 
v roce 2016 projekt „Celní kodex Unie – 
elektronizace celního řízení“, jehož cílem je 
snížení administrativní zátěže na straně 
obchodní veřejnosti a zrychlení procesu celního 
řízení. 
Jde v podstatě o praktické naplnění aktuálního 
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2019/2151, resp. předchozího prováděcího 
rozhodnutí (EU) 2016/578. 
 

Splněno/Plněno – MF – práce na projektu byly zahájeny v roce 2016 s cílem snížit 
administrativní zátěž obchodních společností v rámci celního řízení. 

• od roku 2017 je nasazen systém Customs Decisions ve všech členských státech 
Unie, který slouží k podání žádostí a ke správě povolení v celní oblasti platných ve 
více než jednom členském státě, a to v elektronické formě.  

• od roku 2018 má obchodní veřejnost možnost používat elektronický přepravní 
doklad jakožto celní prohlášení na propuštění zboží do tranzitního režimu Unie (týká 
se pouze letecké přepravy). 

• od roku je kompletně elektronizována oblast závazných informací o sazebním 
zařazení zboží a oprávněných hospodářských subjektů a je umožněno využívat 
institut přemísťování dočasně uskladněného zboží a podání dovozního celního 
prohlášení před předložením zboží. 
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• od roku 2020 pak bude celní správa umožňovat použití zjednodušeného 
elektronického celního prohlášení na propuštění zboží do tranzitního režimu Unie 
se sníženými požadavky na údaje (týká se železniční přepravy).  

• od roku 2019 jsou nasazeny elektronické formuláře žádostí o povolení v celní 
oblasti platné v ČR. 

• v roce 2020 bude elektronizována oblast informačních listů (INF) pro zvláštní celní 
režimy. 

• v letech 2021-2023 bude kompletně elektronizována a modernizována oblast 
dovozních (včetně tzv. centralizovaného celního řízení ve všech členských státech 
Unie), vývozní a tranzitních celních formalit. 

Plánovaný termín účinnosti průběžně od roku 2017 splněno (rok 2018 - pro leteckou přepravu lze využit elektronický přepravní doklad 
v rámci EU, rok 2019 – lze podávat žádosti o povolení v celní oblasti prostřednictvím 
elektronických formulářů; oblast závazných informací o sazebním zařazení zboží, 
oprávněných hospodářských subjektů je plně elektronizována; institut přemísťování 
dočasně uskladněného zboží a podání dovozního celního prohlášení před předložením 
zboží lze využít) 
plněno (pro roky 2020 – 2023 – příprava na elektronizaci a modernizaci příslušných 
oblastí/celních formalit)  

Realizátor opatření Ministerstvo financí  

 

Opatření č. 2.17 Novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (zákon o ochraně hospodářské 
soutěže) 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 

Na půdě orgánů EU byla schválena směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 
ze dne 11. prosince 2018 o posílení orgánů 
pro hospodářskou soutěž v členských státech 
tak, aby mohly účinněji prosazovat soutěžní 
pravidla, s cílem zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu. V této souvislosti bude provedena 
novelizace v národních právních předpisech; 
z gesce Úřadu pro hospodářskou soutěž 
(ÚOHS) se jedná o novelu zákona č. 143/2001 
Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně 
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "ZOHS").  

Plněno – ÚOHS – Byly zahájeny přípravné práce k novele ZOHS. 
 
 
Poznámka: Práce na novele ZOHS v roce 2019 pokračují tak, aby byl splněn termín 
implementace 1. čtvrtletí 2021. 



 

89 
 

Plánovaný termín účinnosti 1. čtvrtletí 2021 plněno  

Realizátor opatření Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

 

Opatření č. 3.17 Vyhláška č. 318/2010 Sb., kterou se stanoví 
forma evidence provozních a lokalizačních 
údajů a způsob jejich předávání českému 
telekomunikačnímu úřadu 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 

Na rok 2018 byla plánována novela zákona 
o elektronických komunikacích, přičemž jedním 
z důvodů jejího zařazení je vypuštění 
ustanovení § 97 odst. 10 až 12 a na tuto úpravu 
navazující zrušení vyhlášky č. 318/2010 Sb., 
kterou se stanoví forma evidence provozních 
a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání 
Českému telekomunikačnímu úřadu. Zrušená 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/24/ES ze dne 15. března 2006 
o uchovávání údajů vytvářených nebo 
zpracovávaných v souvislosti s poskytováním 
veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací nebo veřejných komunikačních sítí 
a o změně směrnice 2002/58/ES (Data 
Retention) ukládala členským státům EU řádu 
povinnost předávat každoročně Evropské komisi 
souhrnné evidence o předávaných provozních 
a lokalizačních údajích oprávněným orgánům 
(§ 97 zákona o elektronických komunikacích). 
Zneplatněním uvedené směrnice EU zanikla 
i povinnost předávání těchto údajů EK a získané 
údaje nemají v Úřadu žádné uplatnění ani 
nejsou vyžadovány jinými institucemi. Dojde tak 
k významnému snížení administrativní zátěže 
podnikatelů v oblasti elektronických 
komunikacích.           Tato novela byla nakonec 
zahrnuta do novely zákona, kterou se 
transponuje do českého právního řádu Evropský 
kodex pro elektronické komunikace. Tato novela 
zákona byla dne 16. prosince 2019 předložena 
do mezirezortního připomínkového řízení. 

Plněno – MPO – Zrušení vyhlášky č. 318/2010 Sb. v návaznosti na plánovanou novelu 
zákona o elektronických komunikacích přispěje 

• k významnému snížení administrativní zátěže podnikatelů v oblasti 
elektronických komunikacích.  
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Plánovaný termín účinnosti rok 2020 plněno  

Realizátor opatření Ministerstvo průmyslu a obchodu   

 

Opatření č. 4.17 Novela zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Stav plnění k 31. 12. 2019 

Popis opatření a dopady 
na podnikatele 

Vládě ČR byla zařazena novela zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, s předpokladem 
nabytí účinnosti 1. ledna 2021, která obsahuje 
konkrétní opatření na snížení administrativní 
zátěže podnikatelů: 
1) V případě změny některého údaje 

uvedeného v osvědčení podnikatele vydá 
NBÚ osvědčení nové, a to bez předchozí 
žádosti. Nové osvědčení bude na straně 
NBÚ vydáno bezodkladně, tzn. zpravidla do 
5 dnů. Dojde tak ke snížení administrativní 
zátěže podnikatelů, neboť již nebude třeba, 
aby podnikatelé v případě změny údaje 
obsaženého v osvědčení písemně požádali 
do 15 dnů ode dne zániku jeho platnosti 
(tedy ode dne změny některého z údajů 
v něm obsažených) NBÚ o vydání nového 
osvědčení. Přístup k utajované informaci 
přitom nebude do doby doručení nového 
osvědčení dotčen. 

2) Platnost osvědčení podnikatele bude 
prodloužena v případě stupně utajení Tajné 
z dosavadních 7 let na 10 let a v případě 
stupně utajení Důvěrné z dosavadních 9 let 
též na 10 let. Uvedená úprava tak sníží 
administrativní zátěž podnikatelů - držitelů 
osvědčení, kteří budou potřebovat i nadále 
přístup k utajované informaci příslušného 
stupně utajení i po uplynutí doby platnosti 
jejich osvědčení.  

Plněno – NBÚ – V přípravě je novela zákona č. 412/2005 Sb., která byla předložena 
vládě ČR v lednu 2020 a která by měla přispět k dalšímu snížení administrativní zátěže 
podnikatelů. 
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3) Žádost o vydání osvědčení podnikatele pro 
cizí moc bude možné podat současně 
s žádostí o vydání osvědčení podnikatele, 
popřípadě v průběhu bezpečnostního řízení 
o této žádosti. Dojde tak ke snížení 
administrativní zátěže podnikatelů, neboť 
v současné době je možné požádat o vydání 
osvědčení podnikatele pro cizí moc pouze 
v případě, kdy podnikatel již je držitelem 
osvědčení podnikatele. 

Plánovaný termín nabytí 
účinnosti 

1.1.2021 plněno  

Realizátor opatření Národní bezpečnostní úřad  
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Příloha č. 3 Přehled o stavu plnění Plánu na období 2019-2022 

Ministerstvo dopravy 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Novela zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších souvisejících 
zákonů 

Plněno - Legislativní proces nebyl ukončen - novela byla projednána Poslaneckou sněmovnou 
(sněmovní tisk 431) a nachází se v Senátu (senátní tisk 14). 
Novelou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
souvisejících zákonů dojde k: 

• odstranění povinnosti podnikatele v silniční dopravě označit vozidlo obchodním jménem, 

• odstranění povinnosti tuzemského dopravce vybavit tzv. malé vozidlo (vozidlo s největší 
povolenou hmotností do 3,5 tuny) dokladem o nákladu, 

• odstranění povinnosti osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí – příjemce uchovat 
při přepravě nebezpečných věcí předepsané doklady po dobu 2 let, 

• zkrácení doby, po kterou musí odesílatel a dopravce uchovávat předepsané doklady 
stanovené při přepravě nebezpečných věcí Dohodou ADR z 2 let na 1 rok.  

Rok 2020 
 

Opatření obecné povahy podle § 24b 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, který bude rozšířeno obecné 
užívání pozemních komunikací o 
vybraná vozidla pro zemědělské práce 

Ministerstvo plánuje vydat opatření obecné povahy podle § 24b zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kterým bude rozšířeno obecné užívání 
pozemních komunikací o vybraná vozidla pro zemědělské práce, jejichž rozměry přesahují míry 
stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel: 

• odpadne tak nutnost obstarání povolení příslušného silničního správního úřadu 
ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle § 25 zákona,  

• v důsledku čehož dojde mj. ke snížení administrativní zátěže vybrané části podnikatelů 
v zemědělském sektoru. 

Rok 2021 
 

Zákon č. 114/1995 Sb., 
o vnitrozemské plavbě 

Na úrovni zákona o vnitrozemské plavbě a jeho prováděcích právních předpisů bude provedena 
transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 
o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS 
a 96/50/ES, která upravuje kvalifikační a zdravotní požadavky na posádky plavidel určených ke 
komerční plavbě a požadavky na výcvik a praxi těchto osob. Směrnice také stanovuje jasné 
kompetence členských států v případě stanovování úseků se zvláštními riziky, které byly dosud 
některými členskými státy zneužívány k omezení pohybu pracovní síly. Přínosy:  

• celoevropsky uznávané doklady vůdců a členů posádek s jednotnými podmínkami 
pro vydání 

• nastavení jasných pravidel pro stanovování úseků se zvláštními riziky 

• sjednocení některých administrativních postupů – předcházení možným problémům 
v některých členských státech.  

• snazší přístup na trh českých provozovatelů. 

Rok 2022 -  
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Ministerstvo financí  

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů 

Splněno – Zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 
zákony včetně zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. 4. 2019, se rozšiřuje v Článku V bodu 238. 
až 243.: 

• povinnost podávat veškerá podání (přihlášku k registraci, daňové přiznání, kontrolní 
hlášení, souhrnné hlášení a přílohy k daňovému přiznání) elektronicky nejen pro plátce daně, 
ale rovněž i pro identifikované osoby, což povede ke snížení administrativní zátěže 
s odkladem účinnosti od 1. 1. 2021.  

Úsporu administrativní zátěže v peněžním vyjádření nelze vyčíslit, každé individuální podání, které 
bude činěno elektronicky má jiný rozsah.  
Daná problematika se týká přibližně 22 500 subjektů (identifikovaných osob) 

 Pokračující elektronizace veřejné 
správy 

Splněno – Všechny inteligentní ZFO formuláře naplánované na rok 2019 byly vytvořeny: 

• pro komunikaci s celní správou nejen v oblasti daňové, ale též pro účely plnění oznamovací 
povinnosti, registrace atd. byly zavedeny inteligentní ZFO formuláře. 

Úsporu administrativní zátěže v peněžním vyjádření nelze vyčíslit. Jinou úsporu vykáže subjekt, 
který má správce daně v dostupné vzdálenosti a jinou subjekt, který má správce daně desítky 
kilometrů daleko – tedy úsporu času a peněz není možné vyčíslit, ani odhadnout. 
Zavedení elektronických formulářů má dopad na VŠECHNY podnikatelské subjekty, které 
komunikují se správcem daně touto formou. Odhadem se může jednat o více než 35 tisíc 
aktivních podnikatelských subjektů. 

Další opatření v rámci pokračující 
elektronizace veřejné správy 
(eGovernment) 

Plněno – v průběhu roku 2019. 
 
Předávání údajů z účetních výkazů – GFŘ 
Od roku 2013 probíhala jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí, 
Generální finančním ředitelstvím a Českým statistickým úřadem vztahující se k možnostem 
zajištění předávání informací zjištěných v rámci výkonu finanční správy a rejstříkových 
soudů vzhledem ke způsobu zajištění přenosu informací, které se vztahují především 
k účetním výkazům (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a přílohy sestavovaných ve smyslu zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), které jsou ve smyslu zákona 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, povinně předávány 
ke zveřejnění ve Sbírce listin příslušného rejstříkového soudu a současně jsou ve smyslu 
ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
rovněž „DŘ), jako příloha nedílnou součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob a účtujících 
fyzických osob. Předmětem probíhajících jednání byla skutečnost, jakým jednotným způsobem 
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zajistit předávání požadovaných údajů v rámci všech orgánů státní správy, a to jak pro jejich další 
využití, tak i s ohledem na nutnost snížení administrativní zátěže dotčených subjektů.  

Na základě jednání pracovní skupiny ke zveřejňování účetní závěrky (ÚZ) ve Sbírce listin, která 
byla v roce 2018 ustavena ministryní financí, byl zpracován podklad k možnosti zajistit 
prostřednictvím finanční správy zveřejňování vybraných údajů z ÚZ, které jsou finanční správě 
předávány společně s daňový přiznáním k DPPO, tzn. jejich zaslání rejstříkovým soudům 
ke zveřejnění.  
Jednání mezi zmíněnými institucemi se zaměřila na řešení technických obtíží navrhovaného 
řešení (formát a struktura účetních dokumentů), na dílčí nesouladnosti mezi rozsahem údajů, 
které jsou po dotčených subjektech vyžadovány při plnění různých povinností (tj. ve vztahu 
k rejstříkovému soudu a správci daně) a především na řešení časové nesouladnosti mezi 
plněním těchto dvou povinností, kterážto snižuje okruh subjektů, jež by mohly při plnění 
povinnosti využít možnost přikládat účetní dokumenty pouze jednou, tj. toliko vůči jednomu 
subjektu. Pracovní skupina navrhla nejefektivnější opatření, které spočívá v předávání 
účetních závěrek do veřejného rejstříku prostřednictvím příslušného správce daně:  

• účetním jednotkám podávajícím daňové přiznání v elektronické podobě nabídnuta možnost 
předat účetní závěrku (přílohou DPPO) ke zveřejnění ve sbírce listin prostřednictvím správce 
daně. Toto řešení založené na dobrovolnosti vychází z formátu již dnes předávaných 
vybraných údajů správci daně a pomůže odstranit duplicitu v předkládání údajů z účetní 
závěrky. Daňový subjekt bude moci předat údaje pouze jednou a určit rozsah jejich zveřejnění 
v souladu se zákonem. Primárním řešením tohoto cíle je odstranit duplicitu při předávání účetní 
závěrky do veřejného rejstříku, 

• vytvořením jediného místa pro předávání dat z účetní závěrky více subjektům státní správy se 
tak sníží administrativní zátěž poplatníků. Současně by mělo dojít k posílení důvěryhodnosti 
účetních závěrek zveřejňovaných ve sbírce listin veřejného rejstříku, jelikož bude zajištěna 

přímá vazba zveřejňované informace na podklady poskytnuté správci daně, 
• v průběhu roku 2019 byl vypracován podklad pro zhodnocení jednotlivých variant řešení. 

Z daného vyplynulo, že pro realizaci tohoto opatření je nutné provést legislativní úpravy 
dotčených zákonů. Očekává se v průběhu roku 2020 vypracování legislativní úpravy 
dotčených zákonů tak, aby předmětné bylo v účinnosti od 1. 1. 2022 (tj. pro účetní závěrky 
roku 2021).  

Úspora administrativní zátěže - jinou úsporu vykáže subjekt, který má dotčené instituce v dostupné 
vzdálenosti a jinou subjekt, který je má desítky kilometrů daleko, zda využívá k plnění svých 
administrativních povinností služeb účetních, daňových poradců apod. – tedy úsporu času a peněz 
není možné vyčíslit, ani odhadnout. Tento bod snižování administrativní zátěže by mohl mít dopad 
přibližně na 560 tisíc subjektů. 

Paušální daň – novela zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Plněno - v průběhu roku 2019. 
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Paušální daň – MF zahájilo práce na vládním návrhu zákona, díky jemuž se výrazně zjednoduší 
odvodové povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům z řad OSVČ: 

• tito podnikatelé, jejichž roční příjem z podnikání nepřekročí 1 mil. Kč, získají možnost se 
prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích 
daň z příjmů, sociální pojistné a zdravotní pojistné,  
Paušální odvod bude placen měsíčně jedinou platbou a bude zahrnovat minimální základy pro 
sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, které již nyní všichni poplatníci 
povinně platí) a částku na daň z příjmů fyzických osob. 

• Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně snížila 
administrativní zátěž. Odpadla by mu např. povinnost podávat daňové přiznání k dani příjmů 
a přehledy pojistného, postrádala by u něj smysl případná daňová kontrola a nemusel by hradit 

účetní služby - snížení finanční zátěže. Práce zahájeny v roce 2019. 
• V průběhu roku 2019 byl projekt rozpracován do konkrétního návrhu zákona, jenž 

obsahuje novely předpisů v oblasti daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění 
a živnostenského zákona a vyžádal tím i spolupráci rezortů Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu. V současné době probíhá 
mezirezortní připomínkové řízení s cílem nastavení účinnosti pro rok 2021. 

Úspora AZ – Jelikož se jedná o připravovaný institut, který by měl být do praxe zaveden nejdříve 
od roku 2021, pokud s jeho návrhem bude vyjádřen souhlas zákonodárného sboru. Zapojení 
do navrhovaného systému je dobrovolné, tedy plně na rozhodnutí podnikatelů, zda se zapojí či 
ne. Na základě provedené ankety MPO, bylo zjištěno, že Paušální daň by se mohla týkat přibližně 
140 000 subjektů. Avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že obsahové vymezení parametrů 
Paušální daně může ještě doznat řady změn, může se změnit i počet výše uvedených subjektů. 
Předpokládanou úsporu administrativní zátěže v Kč nelze vyčíslit, jelikož subjekty využívají 
při zpracovávání administrativních úkonů různé možnosti. Někteří z dotčených subjektů si 
administrativu zpracovávají sami, někteří využívají služeb daňových poradců či účetních. Toto 
vyčíslení není ze strany MF sledováno.   

Duplicita údajů pro statistický úřad 
a obchodní rejstřík s údaji pro finanční 
úřad 

Plněno - v průběhu roku 2019. 
 
Předávání údajů z účetních výkazů 

Řešeno v rámci pracovní skupiny ke zveřejňování ÚZ ve Sbírce listin ustavené v roce 2018 
ministryní financí. V průběhu roku 2019 bylo předáno k realizace GFŘ.  
Úspory AZ - viz – předávání údajů z účetních výkazů výše. 

Rok 2020 
 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty - 
Povinná transpozice nových 
harmonizovaných opatření DPH 

Plněno – v průběhu roku 2019 
Nová pravidla, která jsou zacílená na: 

• odstranění určitých problémů spočívajících v rozdílné aplikaci v členských státech, 
povedou k větší právní jistotě daňových subjektů, které jsou zapojeny do obchodů se zbožím 
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při přeshraničních dodání zboží mezi 
podniky v EU 

mezi členskými státy. Výraznější dopady do snížení administrativní zátěže podniků se 
nepředpokládají. Přínosem pro podniky bude větší právní jistota.  

Opatření je v současné době projednáváno v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti 
zamezení dvojímu zdanění, jako tisk 572 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 
Z důvodu nutnosti promítnout implementaci unijního práva k 1. lednu 2020 se navrhuje obecná 
účinnost tohoto zákona k tomuto datu. V případě nedodržení implementačních lhůt může dojít 
k přímému účinku dosud neimplementovaných směrnic. Termín předložení vládě byl v roce 2019, 
účinnost bude v průběhu roku 2020, nicméně přímý účinek směrnice je možné aplikovat 
od 1. 1. 2020.  

Návrh zákona o účetnictví Plněno – v průběhu roku 2019: 

• Cílem je nastavení funkčních a efektivních pravidel v oblasti účetnictví, a to s ohledem 
na potřeby účetních jednotek a na požadavky uživatelů informací z účetních závěrek 
a dalších výstupů z účetnictví. Tvorba nového zákona o účetnictví navazuje na analytické 
činnosti, které by měly vyústit ve věcný záměr nového zákona o účetnictví. V této souvislosti 
se Česká republika nevyhne konfrontaci nejen s příslušnými právními předpisy Evropské unie, 
ale zejména s Mezinárodními účetními standardy (IFRS). Návrh nového zákona o účetnictví 
proto bude vycházet z věcného záměru zákona zpracovaného v souladu s obecnými 
zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA),  

• Cílem je, aby nový zákon o účetnictví odpovídal dlouhodobým mezinárodním trendům 
a potřebám České republiky, resp. účetních jednotek, kterých se bude týkat. Vzhledem 
k tomu, že dotčenými účetními jednotkami jsou i podnikatelské subjekty, lze očekávat i dopad 
na podnikatelské prostředí. Tento dopad však není možné nyní kvantifikovat. 

V současné době je zpráva o dopadu hodnocení regulace (RIA) v meziresortním připomínkovém 
řízení. RIA a věcný záměr zákona o účetnictví mají být předloženy vládě, v souladu 
s harmonogramem prací, v termínu do 2. Q 2020. Zároveň bude podnikatelské prostředí ovlivněno 
i případným zvýšením mezinárodní konkurenceschopnosti. Předložení vládě 4. Q 2022 s účinností 
od 1. 1. 2024.  

Duplicita údajů pro statistický úřad 
s údaji pro finanční úřad – portál MOJE 
daně 

Plněno – v průběhu roku 2019: 

• Cílem projektu portál MOJE daně je vytvořit portál, který daňovým subjektům umožní 
samoobslužné vykonávání co největšího množství daňových procesů. Jednotný webový 
portál zajistí prezentaci informací Finanční správy České republiky (dále FS) a poskytne 
transakční a individualizované služby autentizovaným klientům. Vznikne uživatelsky přívětivé 
prostředí pro plnění činností spojených se správou daní a poplatků, poskytující kvalitní 
a včasné informace daňovým subjektům. Vhodně navržené služby významně podpoří 
a zjednoduší elektronickou komunikaci daňových subjektů s FS, což je požadavkem koncepce 
současného eGovernmentu.  

Cílem projektu portál MOJE daně je nabídnout veřejnosti a zejména daňovým subjektům v co 
možná nejkratší době moderní daňový portál pro přehlednou a efektivní elektronickou 
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komunikaci s finanční správou. Pro rok 2020 a následující bylo proto vybráno řešení, které je 
realizovatelné v poměrně krátké době tj. do konce roku 2020 v první etapě a přinese rozšíření 
stávajících funkcionalit, které jsou daňovou veřejností velmi žádané. Portál MOJE daně si primárně 
klade za cíl v zamýšleném časovém horizontu zajistit pro daňové subjekty vybraný okruh 
nezbytných a vysoce žádoucích funkcionalit a jejich rozšíření. Navrhované řešení spočívá 
v postupné realizaci vybraných funkcionalit s vysokou přidanou hodnotou pro klienty formou úpravy 
stávající Daňové informační schránky a dalších aplikací Daňového portálu. 

 

Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. 
listopadu 2019 o evropských 
podnikových statistikách (tzv. nařízení 
FRIBS) 

Opatřením by mělo dojít ke: 

• zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a nahrazení uvedeným 
právním předpisem.  
Rovněž bude probíhat diskuse o dalším zvýšení prahu, a to pravděpodobně s dopadem 
od 1. 1. 2022. 

Úsporu administrativní zátěže v  Kč/rok, stejně tak počet podnikatelských subjektů, na který to 
bude mít dopad, nelze stanovit ani odhadnout, protože některé detaily opatření ještě nejsou známy 
a jednání k nim stále probíhají. 

 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních 

Strukturu evidence určuje správce daně (v tomto případě celní správa), přičemž na základě jednání 
s profesními svazy a sdružení podnikatelů a na základě zkušeností z dosavadní praxe, dojde ke: 

• zjednodušení evidence vybraných výrobků dle § 37 zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních. 

Úsporu nelze vyjádřit v peněžní hodnotě, jedná se o úsporu času vlivem zjednodušení evidence. 
Toto opatření má v současné době dopad na přibližně 1 500 podnikatelských subjektů. Struktura 
evidence, jíž určuje správce daně, se stále vyvíjí a lze tedy očekávat zvyšující se počet pozitivně 
dotčených subjektů. 

 

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon Opatřením dojde ke změně § 57 odst. 2: 

• zrušení povinnosti registrace při jednorázovém dosažení prahu pro vykazování dat 
Intrastatu. 

Úsporu administrativní zátěže v  Kč/rok, stejně tak počet podnikatelských subjektů, na který to 
bude mít dopad, nelze stanovit ani odhadnout, protože není znám potencionální počet subjektů. 
Jde zejména o úsporu časovou pro obchodní veřejnost, která se těžko kvantifikuje a převádí 
na Kč. 

Rok 2021 
 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty – Povinná 
transpozice nových opatření DPH 
u elektronického obchodování mezi 
podniky a spotřebiteli 

Soubor nových opatření a pravidel pro uplatňování DPH u elektronických obchodů v EU bude 
velmi rozsáhlý. Změny se budou týkat zejména: 

• zrušení stávajícího osvobození od DPH při dovozu zásilek s hodnotou nižší nebo rovnou 150 
EUR),  

• zavedení postupů pro výběr DPH, 

• dodání zboží prostřednictvím elektronických rozhraní a zasílání zboží mezi členskými státy. 
Přínosem pro podniky v EU bude zejména narovnání hospodářské soutěže ve srovnání s podniky 
ze třetích zemí. Výraznější navýšení administrativní zátěže, budou nová pravidla představovat pro 
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subjekty, které jsou zapojeny do dovozu zboží, včetně poštovních operátorů a kurýrních 
společností, a pro elektronické rozhraní. Termín předložení vládě: březen 2020. Předpokládaná 
účinnost od 1. 1. 2021. 

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních - rozšíření elektronického 
systému  EMCS o sledování doprav 
ve volném daňovém oběhu (e-VDO) 

Plněno - Tato změna souvisí s revizí směrnice 2008/118/ES, která byla schválena v prosinci 2019. 
Je plánováno: 

• předmětnou změnou je elektronizace sledování doprav výrobků podléhajících spotřební dani, 
které již byly uvedeny do volného daňového oběhu.  

Přínosem tohoto opatření bude zefektivnění komunikace mezi správcem daně a podnikatelským 
subjektem. Ke snížení administrativní zátěže podnikatelů by měla vést skutečnost, že všechny 
úkony vůči správci daně by byly činěny a přehledně evidovány na jednom místě, zároveň možnost 
použít předvyplněné šablony pro účely opakovaných úkonů. Termín předložení vládě: únor 2021, 
platnost 1. 1. 2022, účinnost od 13. 2.2022. 
Stav: Probíhá příprava systému EMCS v souladu se známými fakty. Implementace části směrnice, 
která se týká e-VDO, je posunuta na 13. 2. 2022. Směrnice musí být transponována do národní 
legislativy do konce roku 2021 
Úspora administrativní zátěže: Ačkoli se jedná o nově zaváděnou administraci, jež rozšíří 
sledování doprav vybraných výrobků také na výrobky uvedené do volného daňového oběhu, 
nedojde k žádnému navýšení nákladů spojených s touto agendou. Lze tedy konstatovat, že úspora 
nákladů bude 0,- Kč/rok, stejně jako vynaložení nákladů podnikatelskými subjekty bude činit 0,- 
Kč/rok. Dopad na přibližně 35 tisíc podnikatelských subjektů. Skutečný reálný počet dotčených 
subjektů vyplyne až z finálního znění Směrnice. 

 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitých věcí, ve znění 
pozdějších předpisů – návrh změny 
zákona (sněmovní tisk 580, senátní 
tisk 209) 

V současné době existuje v katastru nemovitostí několik desítek duplicitních zápisů vlastnictví 
k nemovitým věcem:  

• navrhovaná změna by měla odstranit právní nejistotu a zajistit vyjasnění osoby poplatníka 
daně z nemovitých věcí, což by mělo vést na straně vlastníků ke snížení administrativní 
zátěže. 

Rok 2022 
 

Elektronické systémy Na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578, kterým se zavádí pracovní program 
pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu, 
budou ve spolupráci a v závislosti na DG TAXUD vyvíjeny  

• společné komponenty umožňující dovozní centralizované celní řízení, aktualizace nového 
informatizovaného tranzitního systému (NCTS) podle kodexu, automatizovaný systém vývozu 
(AES) podle kodexu, systém pro informační listy (INF) pro zvláštní režimy podle kodexu, 
zvláštní režimy podle kodexu, oznámení o příjezdu, aktualizace vnitrostátních systémů dovozu 
podle kodexu, rozšíření systému rozhodování celních orgánů podle kodexu o další druhy 
povolení (AEO, BTI…). 

Harmonogram vývoje a nasazení výše uvedených systémů je závislý na výše uvedeném 
harmonogramu DG TAXUD, a v současné době je rozplánován až do roku 2025.  
Úsporu administrativní zátěže v  Kč/rok, stejně tak počet podnikatelských subjektů, na který to 
bude mít dopad, nelze stanovit ani odhadnout, protože nelze odhadnout, jak se bude mezinárodní 



 

99 
 

obchod vyvíjet, a podle toho stanovit kolik bude dovozů/vývozů/celních prohlášení/různých typů 
žádostí atd. Jde zejména o úsporu časovou pro obchodní veřejnost, která se těžko kvantifikuje 
a převádí na Kč 

 
 
Ministerstvo kultury 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  - 
 

 

Rok 2020 Novela zákona č. 71/1994 Sb., 
o prodeji a vývozu předmětů kulturní 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

Plněno - V přípravě je novela zákona č. 71/1994 Sb., kterou by mělo dojít ke snížení administrativní 
zátěže podnikatelů: 

• zavedením možnosti elektronického podávání žádostí o vydání vývozního povolení,  

• prostřednictvím liberalizace, resp. redukce kategorií, pro které je vývozní osvědčení 
vyžadováno. 

Podle plánu legislativních prací vlády na rok 2020 bude návrh předložen vládě ĆR v prosinci 2020; 
předpokládané datum nabytí účinnosti je leden 2022. 

Rok 2021 
 

-  

Rok 2020 
 

-  

 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splněno - Novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení zákonem 
č. 259/2017 Sb., došlo s účinností od 1. 1. 2019 ke: 

• snížení některých negativních dopadů na OSVČ (posunutí zániku nemocenského pojištění 
po první zmeškané platbě, posunutí penalizace, atd.) změnou splatnosti pojistného 
na důchodové a nemocenské pojištění. Nadále je však OSVČ umožněno zaplatit pojistné 
na nemocenské pojištění, tak jako dosud, tj. i za předchozí kalendářní měsíc, aniž by došlo 
k jeho zániku, a obdobně bude toto umožněno též u záloh na pojistné na důchodové pojištění, 
aniž by vzniklo penále. Přechod na novou splatnost záloh na pojistné má příznivý dopad 
na OSVČ, protože období bez penalizace se prodlužuje až do konce měsíce následujícího 
po měsíci, za který se pojistné platí.  
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Míru úspory administrativní zátěže plynoucí z opatření není možné explicitně vyjádřit, protože není 
evidováno jakými technickými prostředky jednotlivé podnikatelské subjekty (OSVČ) zajišťují 
zúčtování a provádění svých plateb 
Dopadá na 1 031 365 podnikatelských subjektů (stav k 31. 12. 2019). 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 

Plněno – Legislativní proces nebyl dokončen – Některé navržené změny byly přesunuty do jiného 
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve změně pozdějších 

předpisů, a některé další související zákony (sněmovní tisk č. 689); novelou zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, by mělo dojít ke: 

• zrušení povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě 
ukončení dohody zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce s výjimkou 
těch, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo kteří 
byli účastni nemocenského pojištění podle § 7a zákona o nemocenského pojištění (§ 313 odst. 
1 zákoníku práce). Navrhovaná účinnost od 1. 7. 2020. Předpokládá se snížení administrativní 
zátěže zaměstnavatele v souvislosti se zrušením této povinnosti, resp. významným omezením 
okruhu zaměstnanců, jichž se bude nadále týkat. 

Úsporu v Kč ani počet podnikatelských subjektů, jichž se opatření má týkat, nelze zatím 
kvantifikovat, neboť: 

• opatření má nabýt účinnosti až 1. 7. 2020, 

• bude záležet na počtu ukončených dohod o provedení práce 

• bude se týkat pouze podnikatelských subjektů, které zaměstnávají zaměstnance na dohodu 
o provedení práce. 

Elektronizace v rozhodování 
o dočasné pracovní neschopnosti  

Splněno (viz Opatření č. 25 e-Neschopenka) – Zákon č. 164/2019 Sb. s účinností od 1. 1 2020: 

• zpřehlední a zrychlí procesy mezi všemi subjekty, urychlí výplatu nemocenského, sníží 
administrativní zátěž zaměstnavatelů, zaměstnanců, lékařů a orgánů sociálního zabezpečení.  

Míru úspory administrativní zátěže plynoucí z opatření není možné explicitně vyjádřit, protože 
podnikatelské subjekty používají rozmanité personální a mzdové SW.  S tím souvisí, že v různé 
míře využívají nabízené služby České správy sociálního zabezpečení poskytující informace 
o pracovních neschopnostech zaměstnanců. Některé podnikatelské subjekty zatím tyto služby 
nevyužívají. Dopadá na 283 025 podnikatelských subjektů (stav k 31. 12. 2019). 

Zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti – opatření bylo 
provedeno novelou zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony   

Splněno – Zákonem č. 176/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, došlo s účinností k 31. 7. 2019 k:  

• přenesení administrativní zátěže, týkající se informační povinnosti vůči Úřadu práce České 
republiky a evidenční povinnosti (vedení evidence zahraničních zaměstnanců a povinnost mít 
v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu v českém 
jazyce), z tuzemských subjektů přijímajících vyslané zahraniční pracovníky na jejich 
zahraniční zaměstnavatele. 
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Konkrétní náklady tuzemských subjektů přijímajících vyslané zahraniční pracovníky není možné 
relevantním způsobem kvantifikovat a to vzhledem ke skutečnosti, že nelze jednoznačně určit 
budoucí počet přijímajících subjektů, ani počet vyslaných zahraničních pracovníků. I v případě, že 
by byl počet těchto subjektů odhadnutelný, nebylo by možné náklady relevantně vyhodnotit, a to 
s ohledem na skutečnost, že náklady jednotlivých zaměstnavatelů plynoucí z předchozí právní 
úpravy se odvíjely od toho, jakou formou tito zaměstnavatelé povinnosti stanovené českými 
právními předpisy plnili, a kdo tyto povinnosti jejich jménem vykonával, neboť se mohlo jednat 
o nejnižší administrativní sílu s nízkými mzdovými náklady, ale např. i o kvalifikovaný personál se 
zcela rozdílnými mzdovými náklady. 
 
Poznámka: V "Plánu systémového SAZP 2019-2022" mělo být toto opatření realizováno 

novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; k dřívější 

realizaci došlo na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu do výše uvedeného zákona.  

Rok 2020 
 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 

Plněno - V rámci připravované novely zákona jsou přijatá opatření ke snížení administrativní 
zátěže poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se například:  

• povinnost písemně oznámit registrujícímu orgánu pouze změny týkající se údajů 
obsažených v žádosti o registraci.  Bezúhonnost, odbornost zaměstnanců a pojistnou 
smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb 
dokládá čestným prohlášením u žádosti o registraci. V současné právní podobě je 
poskytovatel povinen doložit bezúhonnost všech fyzických osob, jejich odbornou způsobilost 
a dále pak pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování 
sociálních služeb. V  rámci připravované novely zákona je tato povinnost dokládána pouze 
čestný prohlášením. Nadále si příslušný krajský úřad bude moci ověřit dodržování dotčených 
registračních podmínek prostřednictvím kontroly přímo u poskytovatele.  

• zkrácení lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle 
§ 117a a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze současných až 180 dnů na 90 
dnů. Úspory - individuální pokles administrativní zátěže zkrácením lhůty pro vydání rozhodnutí 
o 50 %, 

• omezení v podání žádosti po odejmutí akreditace - vzdělávací organizace nemůže podat 
žádost o akreditaci vzdělávacího programu stejného zaměření po dobu 6 měsíců od nabytí 
právní moci rozhodnutí o odejmutí akreditace. Lze předpokládat pozitivní dopad 
na konkurenční subjekty. 

Meziresortní řízení do 22. 1. 2020. Účinnost novely se nově předpokládá od 1. 1. 2021. 

 Novela zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů 

Plněno - Návrh novely zákona č. 435/2004 Sb. byl zpracován v průběhu roku 2019. Nyní se 
nachází v meziresortním připomínkovém řízení do 22. 1. 2020. 
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., by mělo dojít k vytvoření nového nástroje - pracovního místa 
pro osobu mimořádně znevýhodněnou: 

• v rámci tohoto opatření dojde i k zjednodušení administrativního procesu spojeného se 
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stávajícím opakovaným vytvářením pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, a také 
k zajištění udržení zaměstnání nejvíce znevýhodněných osob na trhu práce s perspektivou 
jejich dlouhodobějšího pracovního uplatnění při zabezpečení finančních stimulů 
pro zaměstnavatele, a to po dobu nezbytně nutnou k odstranění bariér bránících nejvíce 
znevýhodněným osobám ve vstupu na otevřený trh práce 

• kromě otázky podpory vzniku pracovních míst u zaměstnavatelů v obecném zájmu, tj. zejména 
u obcí, může tento nástroj rovněž sloužit k podpoře znevýhodněných osob ve spojení 
s rozvojem sociálního podnikání. 

Rok 2021  -  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Věcný záměr 
Rekodifikace veřejného stavebního 
práva a novela stavebního zákona 
prostřednictvím novely zákona 
č. 416/2009 Sb. 

 

Plněno – Legislativní proces nebyl dokončen - Cílem je vydání jediného rozhodnutí o povolení 
stavby, které vzejde z jednotného povolovacího řízení, integrující územní řízení, stavební řízení, 
EIA a další řízení o vydávání závazných stanovisek dotčených orgánů podle složkových zákonů. 
Navrhované změny by měly přinést zrychlení, zkvalitnění a zjednodušení povolovacích procesů 
staveb.  
 
Popis na úseku územního plánování: 
Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí by mělo mít: 

• zavedení územního rozvojového plánu jako součásti celostátního nástroje územního 
plánování, který bude v dostatečné podrobnosti vymezovat celostátně významné záměry 
a umožní tak jejich rychlejší stabilizaci i povolení (je řešeno i novelou stávajícího stavebního 
zákona).  

• Dále rekodifikace předpokládá zavedení jednotného standardu vybraných částí územně 
plánovacích dokumentací i podkladů (je řešeno i novelou stávajícího stavebního zákona) 
a definování pojmů jednotně vykládaných ve všech územně plánovacích dokumentech. To by 
mělo zjednodušit čitelnost územních plánů pro investory, zvýšit právní jistotu a sjednotit 
rozhodování o jednotlivých záměrech. Podobný cíl sleduje i záměr na posílení využívání 
plánovacích smluv. 

 

Popis na úseku stavebního řádu: 

Pozitivní dopad na podnikatelské prostředí by měla mít: 
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• především plánovaná revize veřejných zájmů a postavení a počet dotčených orgánů v rámci 
řízení vedených stavebními úřady. Jsou navrhovány závazné lhůty pro vydávání závazných 
stanovisek dotčenými orgány. 

• Současně se zavedením výslovné lhůty pro vydání závazného stanoviska se zavádí řešení 
prostřednictvím fikce vydání souhlasného závazného stanoviska pro případ nevydání 
závazného stanoviska ve stanovené lhůtě. 

 
V rámci digitalizace stavebního řízení a územního plánování: 

• na úseku územního plánování se připravuje informační systém (Národní geoportál územního 
plánování), který zajistí zpřístupnění výstupů z územně plánovací činnosti na jednom místě 
dálkovým způsobem. Legislativní ukotvení prochází v současné době legislativním procesem 
(projednáno Poslaneckou sněmovnou PČR); systém by měl začít fungovat v červenci 2023. 

Výše uvedená opatření by měla zamezit časovým průtahům v řízení, ke kterým v současné době 
dochází v souvislosti s dokládáním stanovisek dotčených orgánů.  
Očekávané přínosy 6,88 mld. Kč/rok.  

 Zjednodušení Metodického pokynu 
pro oblast zadávání zakázek 
v programovém období 2014-2020 

Splněno – Zjednodušení postupů pro zadávání zakázek financovaných z ESI fondů 
pro zadavatele, kteří nejsou zadavateli dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:  

  METODICKÉ STANOVISKO č. 8 k METODICKÉMU POKYNU PRO ŘÍZENÍ VÝZEV, 
HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020  
• Kap. 6.2.3.6 stanovuje povinnost zpracovávat CBA/finanční analýzu včetně výjimek z dané 

povinnosti. 
• Reakce na podnět z auditu EK a zkušenosti ŘO s použitím nástroje CBA   
• Metodické stanovisko navrhuje rozšíření výčtu výjimek pro zpracování finanční analýzy a to 

pro: 
» pro projekty nevytvářející příjmy dle čl. 61 obecného nařízení a zároveň nevykazující 

provozní náklady a výnosy; 
» pro projekty nevytvářející příjmy dle čl. 61 obecného nařízení a zároveň nevykazující 

- pro projekty nevytvářející příjmy dle čl. 61 obecného nařízení, u nichž je zpracována 
studie proveditelnosti, která svým rozsahem zajistí obdobné výstupy jako z finanční 
části CBA, na jejichž základě je řídicí orgán schopen ověřit, zda je nutné projekt 
spolufinancovat a posoudit udržitelnost projektu.  

Účinnost k 15. 2. 2019 
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 Zjednodušení Metodického pokynu 
pro oblast zadávání zakázek 
v programovém období 2014-2020 

Splněno – METODICKÉ STANOVISKO č. 2 k METODICKÉMU POKYNU PRO PUBLICITU 
A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ 
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 
• Metodické stanovisko č. 2 k Metodickému pokynu pro publicitu a komunikaci ESI fondů 

v programovém období 2014 – 2020 (MP Publicita) 
» úprava publicity finančních nástrojů 
» úprava počtu projektů na billboardech a pamětních deskách 

• úpravy MP vycházejí z potřeby metodicky ukotvit danou problematiku a ze stanovisek 
poskytnutých EK k daným záležitostem 

• Publicita FN – povinnost publicity finančních nástrojů se vztahuje pouze na příjemce 
(finančního zprostředkovatele), nikoliv konečného příjemce 

• Billboardy – na základě kladného stanoviska EK je možné v případech potřeby (např. 
památková ochrana budov) umístit více projektů na 1 billboard/1 pam. desku.  
Úspora 400 mil. Kč/rok.  

Účinnost k 1. 4. 2019  

 

 

Rok 2020 
 

Věcný záměr nového zákona 
o vyvlastnění 

Cílem nové úpravy bude revize stávající právní úpravy:  

• předmět vyvlastnění, účely vyvlastnění v jednotlivých složkových zákonech, problematika 
náhrad apod. 

Navrhované změny by měly přispět k urychlení majetkoprávní přípravy stavebních záměrů.  

 Novela zákona č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů 

Plněno – Novela zákona se nachází v legislativním procesu – měla by přinést snížení 
administrativní zátěže, zkrácení lhůt při procesu výstavby pro podnikatele působící v daných 
oblastech.   
Podle navrhované právní úpravy bude možné:        

• umístit a povolit stavbu dopravní infrastruktury na základě méně podrobné 
dokumentace s tím, že stavebník bude povinen nejpozději před zahájením stavby předložit 
stavebnímu úřadu dokumentaci pro provádění stavby tak, aby na jejím základě mohl stavební 
úřad provádět kontrolu realizace stavby. Ověřování souladu stavby s příslušnými právními 
předpisy proběhne až v rámci kolaudačního řízení. Rozsah méně podrobné dokumentace 
stanoví vyhláška Ministerstva dopravy; 

• eliminovat množství závazných stanovisek, povolení a souhlasů, které jsou 
potřebné pro uskutečnění stavby v režimu zákona č. 416/2009 Sb. Pokud bylo u záměru 
provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, navrhuje se vydávat jediné závazné 
stanovisko, které nahradí veškeré správních akty vydávané podle zákona o ochraně přírody a 
krajiny (s výjimkou stanoviska podle § 45i odst. 1); 

• využít fikci vydání souhlasného závazného stanoviska pro případ nevydání 
závazného stanoviska ve stanovené lhůtě u stavby v režimu zákona č. 416/2009 Sb.;  

• v oblasti výstavby elektronických komunikací využít stanovené jednodušší postupy, 
pokud bude stavba elektronických komunikací prováděna jako tzv. přípolož při provádění jiné 
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stavby. V takovém případě nebude vyžadováno povolení podle stavebního zákona ani 
závazné stanovisko podle zákona o státní památkové péči; 

• změnit příslušnost pro vybranou energetickou infrastrukturu a infrastrukturu 
elektronických komunikací. Pokud bude stavba umisťována ve správním obvodu dvou 
a více stavebních úřadů, pak sám stavebník podá žádost některému z nich dle vlastního 
výběru. Odpadne tím rozhodování nadřízeného orgánu o určení příslušnosti, což povede ke 
zkrácení povolovacího procesu. 

 Novela zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

Plněno - Hlavním smyslem navrhované úpravy je  

• odstranění nedostatků transpozice vytýkané České republice Evropskou komisí v 
Odůvodněném stanovisku – Porušení Smlouvy č. 2018/2271,  

• dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona, novelou však nejsou zaváděny nová 
práva a povinnosti, které by představovaly podstatné ekonomické dopady. 

Návrh kromě odstranění nedostatků transpozice evropských zadávacích směrnic obsahuje změny, 
které povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů, odstraňuje 
nepřiměřenou přísnost některých pravidel, vyjasňuje výkladové nejasnosti a v neposlední řadě také 
odstraňuje legislativně technické nedostatky textu zákona o zadávání veřejných zakázek. Nejedná 
se však o zásadní koncepční změny procesu zadávání veřejných zakázek. 
V souvislosti se snížením administrativní zátěže podnikatelů lze uvést: 

• zadavatel bude nově oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přístup 
k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, 
nebude tak již tedy nutné takto zpřístupněnou dokumentaci Úřadu zasílat, 

• zadavatel nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před 
uzavřením smlouvy, zejména v případě pokud by to představovalo nadměrnou 
administrativní zátěž, 

• zrušení povinnosti uzavírat smlouvu v rámci elektronické formy komunikace. 
Snižování administrativní zátěže je vhodným nástrojem k dosažení snížení transakčních 
nákladů na straně zadavatele i dodavatele, stejně tak může přispět i ke zrychlení procesu 
zadávání veřejných zakázek. Nutné je také podotknout, že navrhované změny vedoucí ke snížení 
administrativní zátěže nesníží transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek. 
Termín: do konce ledna 2020 bude návrh novely rozeslán do meziresortního připomínkového 
řízení. 

Rok 2021 
 

Nový stavební zákon  
 

Cílem je: 

• vydání jediného rozhodnutí o povolení stavby, které vzejde z jednotného povolovacího řízení, 
integrující územní řízení, stavební řízení, EIA a další řízení o vydávání závazných stanovisek 
dotčených orgánů podle složkových zákonů. 

Navrhované změny by měly přinést zrychlení, zkvalitnění a zjednodušení povolovacích procesů 
staveb.  
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Optimalizace procesů monitorovacího 
systému pro administraci podpory 
z fondů EU programového období 
2021-2027 

Pokračování elektronizace procesů v rámci administrace podpory z fondů EU zaměřené 
na podporu podnikání a inovací: 

• zajištění bezpapírové komunikace mezi poskytovatelem dotace a žadatelem/příjemcem 
podpory, využívání údajů ze státem garantovaných datových zdrojů.  

Zahájení ostrého provozu k 1. 1. 2021.  

 Návrh zákona o veřejných dražbách, 
který nahradí současný zákon 
č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách  

Plněno – Legislativní proces návrhu zákona byl zahájen v roce 2019 (je projednáván v orgánech 
Legislativní rady vlády). Pro dražebníky navržená právní úprava bude znamenat především: 

• zjednodušení dražebního procesu, 
• odstranění zbytečné administrativní zátěže a 

• snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby.  
Zároveň dojde k posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů. Částečná liberalizace 
pravidel pro vlastnické (dobrovolné) dražby a nové způsoby možné licitace přispějí k vyššímu 
zájmu o dražby podle této zákonné úpravy, což se mj. pozitivně promítne i do příjmů dražebníků. 
Celkové přínosy soukromého sektoru spočívající zejména v úpravě zveřejňování dražebních 
dokumentů, zrušení povinnosti odhadu a prohlídek u dražeb na návrh vlastníka, úpravě 
doručování a zrušení požadavku na ověřené podpisy. Úspory jsou odhadovány ve výši 23 mil. 
Kč/rok.  

 Nový zákon o vyvlastnění Cílem nové úpravy bude revize stávající právní úpravy:  

• předmět vyvlastnění, účely vyvlastnění v jednotlivých složkových zákonech, problematika 
náhrad apod. 

Navrhované změny by měly přispět k urychlení majetkoprávní přípravy stavebních záměrů. 

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

PES 
(Živnostenský balíček – dříve 
Propodnikatelské desatero MPO) 

Plněno -  
V roce 2018 byla mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Hospodářskou komorou ČR 
(dále jen HK ČR) dohodnuta vzájemná spolupráce při realizaci projektu HK ČR „Právní elektronický 
systém (PES)“.  

• Jedná se o službu podnikatelům, která má zpřehlednit plnění povinností a umožnit lepší 
orientaci a jejich srozumitelnost. Byla provedena kontrola věcné správnosti povinností 
plynoucích ze zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

V roce 2019 byl Projekt PES uveden do zkušebního a testovacího provozu dne 7. ledna 2019. 
Ostrý provoz byl zahájen v polovině roku 2019.  
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• V roce 2019 byl připraven seznam dalších právních předpisů MPO, které budou předmětem 
další spolupráce. Prioritou MPO je, aby základní balíček pro podnikatele v systému PES byl 
zdarma. V tomto duchu MPO vyjednávalo s HK ČR.  

• Ze strany MPO byl v prosinci 2019 navržen základní balíček 19 právních předpisů pro systém 
PES, který by měl být pro podnikatele zdarma. Jednání s HK ČR budou pokračovat i v roce 
2020, jelikož základní balíček na PES není zadarmo.   

 Digitalizace formulářů  
(Živnostenský balíček – dříve 
Propodnikatelské desatero MPO) 

Plněno -  

• MPO ve spolupráci s ostatními orgány státní správy již v roce 2015 zveřejnilo formuláře 
s dopadem na podnikatele v uživatelsky přívětivé podobě na portále BusinessInfo.cz (BI).  

Jednalo se o jedno z témat řešených Expertní skupinou pro snižování administrativní zátěže 
podnikatelů. Některé z formulářů jsou v interaktivní podobě s možností po jejich vyplnění 
na počítači i odeslání příslušnému úřadu. Formuláře je možné vyhledávat podle různých kritérií, 
a to: podle institucí, oborů, nejčastější formuláře či fulltextové vyhledávání. Formuláře jsou 
průběžně aktualizovány a v dalším doplňování bude pokračováno i v následujícím období let 2019 
- 2022. Cílem je uveřejnění formulářů v interaktivní podobě na jednom místě. 

• V roce 2019 probíhala pravidelná aktualizace formulářů a jejich převod 1 351 formulářů 
do interaktivní podoby (tj. vyplnitelnost na PC a následnou možností odeslání datovou 
schránkou, elektronickou formou). Zároveň byly ze strany provozovatele (Czech Trade) 
prováděny práce na novém vzhledu portálu BI. Plná interaktivita formulářů by měla být 
dosažena do 03/2020.    

Registr živnostenského podnikání - 
RŽP 
(Živnostenský balíček – dříve 
Propodnikatelské desatero MPO) 

Plněno -  

• MPO realizovalo další propojení IS RŽP s Portálem občana. Podnikatelé mají možnost 
prostřednictvím Portálu občana činit komfortnější elektronické podání ve věcech 
živnostenského podnikání (ohlásit živnost, oznámit změnu údajů apod.), a to na interaktivním 
formuláři s možností automatického vyplnění údajů o podateli vedených v živnostenském 
rejstříku a základních registrech s ověřením identity podatele prostřednictvím Národního bodu 
pro identifikaci a autentizaci.  

Průběžné rozšiřování funkcí IS RŽP přináší podnikatelům nemalé úspory nákladů a snižuje jejich 
administrativní zatížení. 

Poznámka: Dalším cílem je zavést možnost online plateb správních poplatků na Portálu občana, 
který je gesčně příslušný Ministerstvu vnitra. 

 

 Rodinný podnik  
(Živnostenský balíček – dříve 
Propodnikatelské desatero MPO) 

Plněno -  
Rodinné podniky jsou zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Vícegenerační povaha 
rodinných podniků posiluje stabilitu hospodářství, neboť mají větší schopnost přečkat složitá 
období recese a stagnace.  

• MPO je zapojeno do pracovní skupiny, která se podílí na zpracování systematické podpory 
rodinného podnikání a rozvoje podnikání na venkově.  
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• V roce 2019 byla usnesením vlády č. 330 ze dne 13. 5. 2019 přijata nová definice 
"rodinného podniku", Probíhala příprava zavedení registračního systému rodinných firem, 
která by měl být spuštěna v 1. čtvrtletí 2020. Byly zahájeny práce na podpoře těchto fitrem 
prostřednictvím ČMZRB (investiční financování úvěry a záruky za úvěry, provozní financování 
záruky za provozní úvěry). 

Exekuce - kompenzace nákladů 
podnikatelů 
(Živnostenský balíček – dříve 
Propodnikatelské desatero MPO) 

Plněno -  
Jedná se o téma řešené v rámci Expertní skupiny a týká se kompenzace nákladů podnikatelů 
spojených s exekucemi zaměstnanců. Jsou hledány způsoby kompenzace:  

• V roce 2019 byla do PSP předložena novela občanského soudního řádu (tisk 545), která 
umožní vyplácení úhrady nákladů plátcům mzdy za úkoly, které je povinen provádět v exekuci 
srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Legislativní proces nebyl ukončen a pokračuje i v roce 2020. 

Bezhotovostní styk 
(již není součástí Živnostenského 
balíčku dříve Propodnikatelské 
desatero MPO) 

• Zjednodušení přístupu malých a středních podnikatelů k možnosti akceptace platebních 
karet a využívání dalších výhod bezhotovostní ekonomiky. Podpora nebude realizována 
prostřednictvím zvláštního fondu, jak bylo původně zamýšleno, ale kartové společnosti 
investují vyčleněné prostředky prostřednictvím bank přímo obchodníkům.  

V závěru roku 2019 zástupci ČSOB, KB Smart Pay, VISA, Mastercard přislíbili účast na projektu 
a memorandum o spolupráci by mělo být podepsáno 25. 2. 2020 na MPO. 

Rok 2019 - 
pokračování 

Building Information Modelling (BIM) 
(již není součástí Živnostenského 
balíčku dříve Propodnikatelské 
desatero MPO) 

Plněno průběžně - BIM představuje proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během jejího 
životního cyklu. Je jedním z efektivních nástrojů pro naplnění principů udržitelné výstavby. 
Zavádění metody BIM má pro další rozvoj odvětví stavebnictví obdobný význam jako iniciativa 
Průmysl 4.0 pro průmyslová odvětví. BIM kombinuje využití počítačového 3D modelování 
s informacemi o stavbě za účelem zlepšení spolupráce, koordinace a procesu rozhodování 
při výstavbě. 
Díky zavedení metody BIM do dosud téměř nedigitalizovaného sektoru stavebnictví může být stát, 
jako dobrý hospodář, za stejné peníze schopen postavit a udržovat více staveb než dosud. 
Z průzkumů v evropských zemích činí uváděná úspora díky použití metody BIM 20 % z celkových 
nákladů na celý životní cyklus stavby, z toho největších ekonomických úspor je dosahováno 
v etapě užívání staveb. 
Kromě finanční úspory přináší BIM rovněž významné snížení administrativní zátěže zejména: 

• v rámci elektronizace vzájemné komunikace účastníků procesu výstavby, včetně 
povolovacích procesů (vedoucí k umístění, povolení a kolaudaci stavby) a  
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 • následné provázání údajů o stavbě s již existujícími registry a systémy určenými 
pro správu majetku.  

BIM tak může znamenat úsporu času při tvorbě a doručování podkladů, čímž se zrychlí 
a zjednoduší administrativní proces a zvýší komfort pro podnikatele i pracovníky dotčených 
orgánů. 
Na základě usnesení vlády č. 958 ze dne 2. listopadu 2016 bylo MPO jmenováno gestorem 
a pověřeno vytvářením vhodných věcných a finančních podmínek pro zavádění metody BIM 
do praxe v ČR. MPO vykonává řídící, metodickou a kontrolní činnost nad celým procesem 
implementace BIM. 
Usnesením vlády č. 682 ze dne 25. září 2017 má ČR schválenou Koncepci zavádění metody BIM 
v ČR, která zahrnuje celkem 38 úkolů rozdělených do sedmi tematických oblastí. Klíčovým 
milníkem Koncepce je uložení povinnosti použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce, financované z veřejných rozpočtů, a na zhotovení jejich přípravné a projektové 
dokumentace od začátku roku 2022. 

 
 
Rok 2019 - 
pokračování 

Elektronická licenční správa (ELIS)-  
(již není součástí Živnostenského 
balíčku dříve Propodnikatelské 
desatero MPO) 
 

Plněno průběžně - Elektronická licenční správa (ELIS) - v rámci MPO je odborem Licenční správa 
zpracováváno ročně více než 10 000 žádostí o udělení licencí, povolení a dalších dokladů 
pro provádění zahraničního obchodu s citlivým zbožím a se zbožím jehož dovoz do EU je sledován 
na základě příslušných nařízení Komise EU. Pro správu této rozsáhlé agendy byl na MPO 
vybudován Informační systém Elektronické Licenční správy – ELIS. 

• Díky ELIS došlo ke zjednodušení administrativní činnosti podnikatelské veřejnosti 
(žadatelů) související s licenčními a povolovacími řízeními, např. přímé odeslání 
prostřednictvím datových schránek „proklikem“ z elektronického formuláře, byla odstraněna 
chybovost aj. Dále se také zvýšila transparentnost práce správního úřadu a spolupracujících 
ústředních orgánů státní správy.  

• Připravuje se projekt rozšíření možnosti elektronického podání do Elektronického systému 
licenční správy přes webový portál pomocí webových formulářů s možností předvyplnění 
osobních údajů již vedených v základních registrech.  Záměrem tohoto projektu, který byl 
navržen v rámci státní koncepce „Digitální Česko“, je, aby na webovém portále mohl žadatel 
najít všechny potřebné informace pro plné elektronické podání. Formuláře by měly být 
responzivní a žádost by mělo být možné vyplnit třeba i jen s pomocí mobilního telefonu nebo 
tabletu. Rozpracovanou žádost by současně mělo být dle připravovaného záměru možné uložit 
si na portále a vrátit se k ní později, dokončit její vyplnění a předat ji k vyřízení, nebo ji naopak 
zrušit. Tento projekt je a dále bude diskutován s Ministerstvem vnitra, aby byl plně v souladu 
se záměrem „Digitální Česko“ a odpovídal jeho jednotné koncepci související se snížením 
administrativní zátěže.“ 

Jedná se o dlouhodobý záměr, který bude probíhat i v následujících letech  

 

 

 Odstranění povinnosti dokládat 
některé přílohy k žádosti o podporu  

Splněno - Z výzev OP PIK vyhlašovaných od r. 2019: 
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• byla zrušena povinnost dokládat účetní závěrku pro subjekty, které ji dle příslušné právní 
úpravy zveřejňují, pomocí tzv. Transparentního balíčku, který je součástí Modelu hodnocení 
každé výzvy,  

• došlo k úpravě seznamů požadovaných dokumentů, a tam kde bylo možné, byla 
odstraněna duplicita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2019 - 
pokračování 

Zjednodušit a zrychlit proces kontroly 
a hodnocení žádostí o podporu v OP 
PIK v oblasti formálních náležitostí 
a přijatelnosti, věcného hodnocení 
a v rámci kontroly žádostí o platbu 

Plněno průběžně - Zjednodušením a zrychlením procesu kontroly a hodnocení žádostí o podporu 
v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a žádostí 
o platbu se snížila administrativní náročnost, jak na straně žadatelů a příjemců podpory, tak na 
straně poskytovatele podpory a jeho zprostředkujícího subjektu (ZS). Zjednodušení a zrychlení 
uvedených procesů mělo pozitivní dopad na podnikatele v důsledku zkrácení doby administrace 
jejich projektů v OP PIK a vynecháním některých ne nezbytných požadavků na ně došlo k další 
časové úspoře v řádech desítek hodin. Konkrétní opatření:  

• snížil se rozsah předkládané dokumentace nezbytné pro řádné vyhodnocování 
projektových žádostí, 

• došlo ke zjednodušení duplicitních kontrolních mechanismů na ZS vedoucích k urychlení 
formální kontroly projektů, 

• úpravou postupů podepisování Právních aktů a změn došlo ke snížení časové náročnosti 
pro tyto úkony, 

• lepší rozložení činností mezi ZS a MPO vedlo k časové úspoře,  

• toto dílčí opatření nebylo z legislativních důvodů naplněno – měl se zjednodušit způsob 
hodnocení žádostí a jejich předkládání formou tzv. Voucherů (tzn. zjednodušená forma dotace 
– žadatel předloží záměr a získá voucher v konkrétní hodnotě, který vymění s dodavatelem za 
službu, nepodléhá to v zásadě žádnému významnějšímu hodnocení a peníze má žadatel 
k dispozici v řádech týdnů, max. několika málo měsíců), 

•  využití externích služeb ve fázi věcného hodnocení.  
Úspora 3,5 mil. Kč/rok.   

Zrušení kontroly statusu MSP 
v I. stupni kontroly 

Splněno – opatřením došlo v průběhu roku 2019: 

• ke zrušení kontroly statusu MSP v rámci I. stupně kontroly. Status MSP se kontroluje již 
pouze ve II. stupni kontroly ve fázi před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a to 
u všech projektů.  

• ke snížení zátěže pro podnikatele, a to hlavně v rámci poskytování součinnosti a také 
poskytování potřebné dokumentace. Opatření urychlilo systém hodnocení projektů až 
do fáze vydání Právního aktu. 

Úspora 0,3 mil. Kč/rok.  

 Zrušení povinnosti podepisovat 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
žadatelem v OP PIK   

Splněno – díky opatření již od roku 2019: 

• žadatel nemusí po seznámení se s textací podepisovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Pro žadatele toto opatření znamenalo snížení administrativní zátěže.  
Úspora 0,4 mil. Kč/rok.  
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 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů –  
Statistické zjišťování v rámci státní 
statistické služby 

Splněno – Vyhláškou č. 293/209 Sb. ze dne 6. 11. 2019 došlo pro statistické zjišťování pro rok 
2020 ke snížení administrativní zátěže při podnikání díky: 

• zrušení statistických zjišťování Hu (MPO) 1-02 a Ocel (MPO) 1-01 podle zákona č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zlepšení stavebního řízení  - systém 
na vyjádření vlastníků sítí 

Plněno – Legislativní proces nebyl ukončen - Opatření patří k důležitým připravovaným projektům 
vyplývajících z programu Digitální Česko, jejichž realizace bude mít velmi pozitivní dopad 
na snižování podnikatelské zátěže. 

• cílem projektu by měla být jednotná evidence vlastníků sítí, aby se podnikatelům 
zjednodušil proces zajištění vyjádření vlastníků sítí. 

V rámci stavebního řízení je povinnost stavebníka zajistit si vyjádření vlastníků sítí vlastníků, 
kterých je více než 30 tisíc. Pro  podnikatele je obtížné zjistit, jaké sítě tam vlastně jsou, když 
velkou část neeviduje katastr jako věcné břemeno. V GIS aplikacích Digitální technické mapy je 
jen zlomek potřebných dat.   

 Novela zákona č. 311/2006 Sb., o 
pohonných hmotách a čerpacích 
stanicích, ve znění pozdějších 
předpisů 

Plněno – Legislativní proces nebyl ukončen - Novela zákona zavádí povinnost pro vlastníky 
výdejních jednotek pohonných hmot se zaregistrovat u Ministerstva průmyslu a obchodu, stejně 
jako je tomu u čerpacích stanic pohonných hmot a dobíjecích stanic: 

• registrace je povinná z důvodů přehledu státní správy o všech výdejních jednotkách, kde 
dochází k nakládání s pohonnými hmotami, a která spadají pod kontrolní činnost orgánů 
státní správy, jak z důvodů dodržování daňových předpisů, tak předpisů na ochranu 
životního prostředí a kvality pohonných hmot, se kterými je manipulováno. 

• jedná se o jednorázovou registraci s možností dálkového přístupu do formuláře 
spravovaného ministerstvem. Administrativní úkon je v rozsahu do 30 minut. Žádné další 
náklady s ním nejsou spojené.  

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona (tisk č. 364) dne 18. 12. 2019 svým 
usnesením č. 859. 

 Národní strategie umělé inteligence v 
ČR (NAIS) 

Plněno – V roce 2019 byla vypracována Národní strategii umělé inteligence v ČR (NAIS), která 
byla následně schválena usnesením vlády č. 314 ze dne 6. května 2019. Strategie počítá 
s krátkodobými cíli (do roku 2021), střednědobými cíli (rok 2027) a dlouhodobými cíli (rok 2035).  
NAIS v kapitole 3. „AI v průmyslu, službách a veřejné správě“ vytyčuje, v obecné rovině, 
krátkodobé a střednědobé cíle, které v případě realizace budou mít pozitivní vliv na snižování 
administrativní zátěže podnikatelů, např.: 

• zjednodušení podmínek pro investování a podnikání v oblasti AI, včetně přijímání investic 
ze třetích zemí, zakládání start-upů a malých a středních podniků; 

• implementovat projekty AI ve veřejné správě s cílem zjednodušit život občanům 
a podnikatelům a zefektivnit činnost a přidanou hodnotu veřejné správy.  
Poznámka: Počátkem roku 2020 byl na MPO spuštěn pilotní projekt zkoumající možnosti 
využití block-chainu ve státní správě. 
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Konkrétní plnění uvedených cílů je nicméně v kompetenci gestorů příslušných správních agend. 

Rok 2020 
 

Kontrolní web – kalendář kontrol Plněno - Opatření by mělo přispět k odstranění byrokratické zátěže podnikatelů související 
s neúměrným počtem kontrol podnikatelů ze strany kontrolních orgánů.  

• Vytvoření tzv. Kontrolního webu – kalendáře kontrol (návrh pana poslance Bláhy) má za cíl 
změnu přístupu úřadů ke kontrolám, snížení časové a administrativní náročnosti 
u kontrolovaných i kontrolních subjektů, konkrétní parametry kontrolního webu budou 
stanoveny na základě analýzy. 

• V roce 2019 byla k této problematice vytvořena pracovní skupina, která se skládala 
ze zástupců resortu MPO a podnikatelských svazů a asociací. Byly zahájeny práce 
na řešení dané problematiky.   

 Implementace nařízení EU o jednotné 
digitální bráně 

Plněno - MPO v roce 2020 bude pokračovat v implementaci nařízení EU o jednotné digitální bráně. 
Jednotná digitální brána má za cíl: 

• vytvořit celoevropský elektronický rozcestník, jehož prostřednictvím budou občanům 
a podnikatelům poskytovány pro ně relevantní informace, online postupy a asistenční 
služby a služby pro řešení problémů, a to například v oblastech podnikání, sociálního 
zabezpečení, daní a řady dalších.  

• Jednotná digitální brána tedy propojením asistenčních a informačních elektronických 
služeb pomůže občanům a podnikatelům, jak v pohybu na vnitřním trhu EU, tak v řešení 
vnitrostátních situací, což povede ke snížení administrativní zátěže.  

• Do konce roku 2020 budou zpřístupněny veškeré informace, které jednotná digitální brána 
zahrnuje, a termín pro splnění zpřístupnění online postupů zavedených na úrovni Unie 
nebo na vnitrostátní úrovni je stanoven ke konci roku 2023. 

 Novela zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů 

Plněno - Cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické 
komunikace, do vnitrostátního právního řádu v oblasti elektronických komunikací: 

• pokud jde o dopad na podnikatelské prostředí, směřuje navrhovaná právní úprava 
ke zvýšení konkurenčního prostředí a právní jistoty na trhu elektronických komunikací 
a snížení administrativní zátěže. 

 
Návrh zákona byl dne 16. prosince 2019 předložen do mezirezortního připomínkového řízení. 
Předpokládané datum nabytí účinnosti 21. prosince 2020.  
 
Poznámka: Na novele uvedeného zákona MPO spolupracuje s ČTÚ.   

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022  -  
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Ministerstvo spravedlnosti 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Novela zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), a některých dalších 
zákonů 

Plněno - Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další zákony, je mimo 
jiné snížit regulatorní zátěž pro podnikatele a posílit autonomii vůle tam, kde omezení nejsou 
nezbytná a přináší zbytečné náklady. 
 
Jedná se o změny spočívající v: 

• umožnění splacení peněžitých vkladů do s.r.o. i jiným vhodným způsobem, než vkladem 
na bankovní účet, jestliže souhrn peněžitých vkladů nepřevyšuje 20 000 Kč, 

• zjednodušení rozhodování per rollam, tj. mimo zasedání valné hromady s.r.o. a a.s. 
v případech, kdy má být o rozhodnutí pořízen notářský zápis, a to tak, aby napříště postačil 
jen notářský zápis o návrhu rozhodnutí a o přijetí rozhodnutí, namísto notářských zápisů 
o každém vyjádření společníka, 

• flexibilnější úprava vypouštění náležitostí společenské smlouvy kapitálových společností 
po vzniku společnosti, 

• jednodušší úprava zákazu konkurence v kapitálových společnostech a družstvu,  

• vypuštění povinnosti vyhotovit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku pro akciové společnosti, které vyhotovují výroční zprávu, 

• vypuštění povinnosti družstev mít internetové stránky; tato povinnost by měla být napříště 
zachována jen pro velká družstva. 

Cílem návrhu je také odstranit nepřesnosti či nejednoznačnosti textu zákona a tím zvýšit právní 
jistotu. 
Návrh zákona byl předložen vládě v dubnu 2018 a jako sněmovní tisk 207 byl schválen 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 21. 1. 2020. Návrh zákona nabude účinnosti 1. ledna 
2021 (s výjimkou části o základních registrech, ta nabude účinnosti 1. 7. 2021). Důvodem 
pro dlouhou legisvakanci je poskytnutí dostatečného prostoru podnikatelům pro přizpůsobení 
zakladatelských právních jednání nové právní úpravě, ideálně již na výročních (řádných) valných 
hromadách. 

Rok 2020 
 

Propojení informačního systému 
veřejných rejstříků, informačního 
systému skutečných majitelů a 
informačního systému evidence 
svěřenských fondů 

V rámci implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 
2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní 
peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (tzv. „V. AML směrnice“) 
by mělo dojít k přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů. Ten upravuje: 

• zavedení automatického předávání některých dat mezi informačním systémem veřejných 
rejstříků, informačním systémem skutečných majitelů a informačním systémem evidence 
svěřenských fondů  
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Toto opatření by mělo výrazně zjednodušit (resp. zautomatizovat) zápis skutečného 
majitele u právnických osob, u nichž je skutečný majitel typicky zřejmý z veřejného 
rejstříku – např. u společností s ručením omezeným s  menším počtem společníků, 
akciových společností s jedním společníkem (fyzickou osobou), ale také bytových 
a sociálních družstev.  

Opaření by mělo zmenšit (těžko vyčíslitelnou) administrativní zátěž podnikatelů, jejichž vlastnická 
a řídící struktura je zřejmá již z obchodního rejstříku, spojenou se zjišťováním a zápisem 
skutečného majitele do evidence skutečných majitelů (soudní poplatek nebo odměna notáři). 
Zároveň také nebudou muset tito podnikatelé za automatický průpis platit. 

Rok 2021 
 

Zákon, kterým se mění zákon 
č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických 
osob a o evidenci svěřenských fondů 
(zákon o veřejných rejstřících), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

V rámci transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 ze dne 20. června 
2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů 
a postupů v právu obchodních společností, by mělo dojít k přijetí zákona, kterým se umožní: 

• online zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku, tedy 
bez fyzické přítomnosti zakladatelů, a to za využití občanských průkazů s elektronickým 
čipem, 

• online zápis poboček zahraničních právnických osob do obchodního rejstříku, a to bez 
fyzické přítomnosti zástupců zahraniční právnické osoby, za využití občanských průkazů 
s elektronickým čipem,  

• usnadnění online ukládání dokumentů do sbírky listin obchodního rejstříku a rozšiřování 
principu once only, 

• usnadnění změny údajů zapsaných v obchodním rejstříku, především pro pobočky 
zahraničních kapitálových společností (české společnosti mají ze zákona zřizovanou 
datovou schránku, proto mohou využívat online postup již v současné chvíli), 

• rozšíření údajů bezplatně dostupných na internetových stránkách o všech kapitálových 
společnostech napříč EU,  

• posílení propojení obchodních rejstříků (BRIS), především co se týče výměny informací 
o osobách vyloučených z výkonu funkce členů orgánů a zlepšení výměny informací 
o pobočkách a společnostech zřizujících pobočky (posílení důvěry ve správnost údajů 
zapsaných v obchodním rejstříku). 

Toto opatření by mělo výrazně zredukovat náročnost a náklady spojené se zakládáním společností 
s ručením omezeným nebo s vytvářením poboček nejen v ČR, ale i v jiných členských státech EU. 
Zakladatelé nebo společnost zakládající pobočku nebudou nuceni fyzicky se dostavit před jakýkoli 
orgán veřejné moci (leda by zde bylo důvodné podezření např. ze zfalšování identity). 

Dále toto opatření usnadní přeshraniční obchodní styky, neboť podnikatelé se budou moci 
spolehnout na údaje uvedené v obchodním rejstříku jako na aktuální a závazné a především 
nebudou nuceni platit často nemalé sumy za získání výpisu z obchodního rejstříku jiného 
členského státu, jak je tomu dnes zvykem, chtějí-li například zjistit, které osoby jsou oprávněny 
jednat jménem společnosti. Tímto dojde k celkovému zrychlení a úspoře nákladů pro podnikatele.  
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Dalším přínosem tohoto opatření je rozšiřování principu once only. Zakladatelé či již 
existující společnosti by neměly být nuceny předkládat opakovaně stejné údaje nebo listiny, 
postačí, budou-li poskytnuty jednomu orgánu v jednom členském státě. Státy by si měly být 
schopny listiny a údaje předávat.  

Opatření přispěje i k posílení ochrany společností před členy orgánů, kteří porušují své 
povinnosti, v důsledku čehož například přivedli společnost do úpadku. Nově bude zavedena 
výměna informací mezi členskými státy o členech orgánů vyloučených z výkonu funkce 
(prostřednictvím BRIS). Pokud tedy člen orgánu společnosti poruší své povinnosti v jednom 
členském státě takovým způsobem, že bude vyloučen z výkonu funkce člena orgánu v tomto 
členském státě, dozví se o tomto vyloučení i členský stát (respektive jeho obchodní rejstřík), 
v němž je zakládána společnost, členem jejíhož orgánu má být právě tato osoba. Na základě 
informace obdržené od jiného členského státu může být zápis takové osoby jako člena orgánu 
společnosti odmítnut. 

Směrnice by měla být členskými státy transponována do 1. srpna 2021 (některé techničtější 
aspekty pak do 1. srpna 2023). Členské státy nicméně mohou do 1. února 2021 notifikovat 
Evropskou komisi, že se při transpozici směrnice vyskytly velké obtíže, v důsledku čehož mohou 
těžit z prodloužení transpoziční lhůty o 1 rok, tedy do 1. srpna 2022. 

Rok 2022 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 
125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, 
kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze 
a rozdělení, předpokládá přijetí návrhu zákona, který bude obsahovat: 

• sjednocení pravidel o přeshraničním přemístění sídla, přeshraničních fúzích 
a přeshraničním rozdělení napříč členskými státy EU, 

• posílení využívání digitálních nástrojů v procesu přeshraničního přemístění sídla, fúzí 
a rozdělení,  

• posílení spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím systému propojení obchodních 
rejstříků (výměna informací mezi obchodními rejstříky států společností zúčastněných 
na přeměně).  

Opatření by mělo společnostem výrazně ulehčit práci a ušetřit náklady, chtějí-li využít svobod 
na vnitřním trhu EU (svobody usazování) a realizovat určitou přeshraniční operaci (přeshraniční 
přemístění sídla, fúze či rozdělení). V současnosti nejsou pravidla napříč členskými státy 
harmonizována, často tak je potřeba vynakládat vysoké finanční obnosy za právní pomoc. 
Administrativní překážky v jednotlivých členských státech pak znamenají pro společnosti nejen 
finanční náklady, ale především vynaložený čas, v důsledku čehož se proces přeshraniční operace 
značně prodlužuje.  V některých členských státech navíc nejsou přeshraniční přeměny přípustné 
(jen fúze, které jsou již v současnosti harmonizovány), společnosti se tak často musí zrušit a založit 
v jiném členském státě, nebo fiktivně provádět fúze, což opět celý proces komplikuje a prodražuje.  
Toto opatření zároveň akcentuje využívání digitálních nástrojů, je-li to možné, v procesu 
přeshraničních přeměn, stejně jako princip once only (společnosti by neměly být nuceny předkládat 
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stále stejné dokumenty a údaje různým orgánům v různých členských státech, měla by fungovat 
výměna informací mezi členskými státy. 

Směrnice by měla být členskými státy transponována do 1. 1. 2023 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Nařízení vlády o předávání údajů 
nezbytných k plnění informační 
povinnosti o regulovaných povoláních 

Plněno – Legislativní proces nebyl dokončen – v roce 2019 byl vládě ČR předložen návrh nařízení 
vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních:   

• zavedení funkčního systému posuzování přiměřenosti požadavků na výkon regulovaných 
profesí.  

Je očekáván pozitivní vliv na podnikatelské prostředí, neboť zavedením tohoto systému by mělo 
být ještě více zabezpečeno, že nebude přijímána nepřiměřená profesní regulace. Předpokládaná 
účinnost 1. červenec 2020.  

Rok 2020 
 

Novela zákona č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

MŠMT by mělo předložit novelu zákona č. 179/2006 Sb.: 

• jejím cílem by měla být mimo jiné maximální možná elektronizace systému udělování, 
prodlužování a odnímání autorizací a souvisejících procesů cestou systému ISKA (což je 
věc, na kterou dlouhodobě MPO klade velký důraz). 

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022  -  

 
 

Ministerstvo vnitra  

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 
ve znění pozdějších předpisů – přijetí 
nového zákona 

Plněno – Legislativní proces nebyl dokončen - návrh nového zákona je projednávání Poslaneckou 
sněmovnou (tisk č. 92). 
V rámci nového zákona je navrhováno odstranění řady dílčích povinností držitelů zbrojních licencí, 
které omezí jejich administrativní, časovou a finanční zátěž. Předmětná změna se však 
potenciálně dotkne 2218 držitelů zbrojních licencí. Jako příklad lze uvést: 

• navrhované zrušení listinných zbrojných licencí, které budou nahrazeny jejich digitální 
formou. Uvedený krok odstraní nutnost vydávání nových zbrojních licencí při změně údajů 
v nich, včetně vymezení provozoven.  

• dojde k elektronizaci většiny evidenčních a ohlašovacích povinností prostřednictvím 
rozvoje Centrálního registru zbraní.  
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• počet skupin zbrojních licencí bude zredukován z 10 na 2, kdy pro podnikání v oblasti 
zbraní a střeliva bude postačovat pouze 1 skupina zbrojní licence. 

• k výraznému zjednodušení dojde rovněž např. v oblasti povolování transportů zbraní 
a střeliva, kdy současný de facto trojstupňový systém bude zredukován na toliko 2 stupně. 

Nabytí účinnosti je předpokládáno od 1. ledna 2022.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2019 - 
pokračování 

 

Zrušení zákona č. 229/2013 Sb., 
o nakládání s některými věcmi 
využitelnými k obranným 
a bezpečnostním účelům na území 
České republiky (zákon o nakládání 
s bezpečnostním materiálem), 
ve znění pozdějších předpisů 

Plněno – Legislativní proces nebyl ukončen (viz tisk č. 92). 
Zákon č. 229/2013 Sb. bude v souvislosti s přijetím nového zákona o zbraních z větší části 
bez náhrady zrušen; menší část úpravy se přesune do zákona o zbraních, kdy bude s částí 
předmětů spadajících od kategorie bezpečnostního materiálu dále nakládáno jako se zbraněmi.  
Pouze v případě nakládání se skupinami bezpečnostního materiálu 5 a 6, které navazují 
na Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášenou sdělením Ministerstva 
zahraničních věcí č. 94/2003 Sb. m.s., bude ponecháno na Ministerstvu obrany, v jakém rozsahu 
bude chtít nějakou formu regulace zachovat. 

• Obecné nakládání s drtivou většinou tzv. bezpečnostního materiálu tak dále nebude 
podléhat zvláštnímu povolení /registraci podle uvedeného zákona.  

Tím dojde ke snížení značné části administrativní a s tím spojené finanční zátěže podnikatelů 
spojené s nakládáním s bezpečnostním materiálem. 

• V této souvislosti bude rovněž zrušena příslušná koncesovaná živnost. 
Uvedený postup je rovněž předvídán v Analýze legislativního řešení dopadů revidované směrnice 
o zbraních, která byla schválena usnesením vlády č. 740 z 23. října 2017.  

Novela zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  

Plněno – Legislativní proces nebyl ukončen – návrh zákona byl předložen v listopadu 2019 
Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 641). 
Snížení administrativní zátěže při podávání žádostí o akreditaci vzdělávacího programu: 

• zjednodušení procedury,  

• redukce počtu požadovaných dokumentů. 
Současné zavedení správních poplatků ve výši Kč 1 000 Kč až 3 000 Kč dle typu akreditace – tzv. 
přímé finanční náklady, nejsou součástí administrativní zátěže.  
Předpokládaný termín nabytí účinnosti je 1. 7. 2020.  

Využívání a rozšiřování nástrojů 
eGovernmentu 

Plněno – Opatření je plněno průběžně. 
Podstatnou roli při snižování administrativní zátěže podnikatelů hraje rovněž elektronizace veřejné 
správy, která byla podnikateli v posledních letech pravidelně připomínána. V této oblasti 
v posledních letech MV rovněž významně pokročilo. Využívání a rozšiřování nástrojů 
eGovernmentu bude pokračovat i v následujících letech.  

• Jednotlivé projekty (zejména základní registry, datové schránky, síť kontaktních míst Czech 
POINT, Portál veřejné správy, Portál občana, otevřená data apod.) jsou nadále rozvíjeny 
a precizovány zejména prostřednictvím Specifického cíle 3.1 dokumentu Strategický rámec 
rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 („Dobudování funkčního rámce 
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eGovernmentu“) a jsou obsaženy i ve vládní strategii Digitální Česko 2018+ v rámci 
Informační koncepce.  

• V Programovém prohlášení vlády ze dne 8. 1. 2018 je problematice eGovernmentu 
věnována značná pozornost, kapitola „Digitální Česko“ zahrnuje celkem cca 15 kroků či 
opatření, jimiž bude tato oblast nadále rozvíjena („Moderní Česko potřebuje digitální 
revoluci, kterou chceme zahájit.“).  

Řada z nich by v případě jejich realizace měla přímý pozitivní dopad i na administrativní zátěž 
podnikatelů, což je explicitně zmíněno (propojení všech registrů, komplexní sdílení dat, digitálně 
příznivá legislativa - eSbírka + eLegislativa, digitální identita). Pozitivní dopady na podnikatelské 
prostředí lze spatřovat jednak v komplexní rovině (zjednodušení, zrychlení, zpřehlednění procesů, 
snížení časové náročnosti plnění informačních povinností), tak i u konkrétních realizovaných či 
připravovaných opatření, ať již obecných nebo v jednotlivých oblastech podnikání.   

 Klientsky orientovaná veřejná správa 
2030 

Splněno – Koncem roku 2019 byly ukončeny práce na zpracování nové koncepce:  

• „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“, která by měla nahradit Strategický rámec 
rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 a jejíž schválení vládou je 
předpokládáno v 1. čtvrtletí roku 2020. 

• Koncepce u řady opatření cílí i na snižování regulatorní zátěže (podnikatelů, občanů, 
veřejné správy), z hlediska podnikatelů by mj. měla zahrnovat i úpravu zcela nového 
systému vzdělávání úředníků, přičemž by mělo být přihlédnuto i k dosavadním 
zkušenostem s aplikací ustanovení obsahujících zátěž dopadající na podnikatele s cílem 
je dále zjednodušit a tuto zátěž snížit.  

Rok 2020 
 

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Plněno - Připravuje se nová právní úprava oblasti archivnictví a spisové služby, která musí nově 
zohlednit i nedávno přijatý zákon o právu na digitální služby.  
Během prvního pololetí 2020 bude připraveno paragrafové znění, které projde během druhého 
pololetí roku 2020 a počátkem roku 2021 vnitroresortním a meziresortním připomínkovým 
řízením. Nabytí účinnosti je předpokládáno dnem 1. ledna 2023. 
Při přípravě nové právní úpravy je dbáno na snižování problematiky administrativní zátěže 
podnikatelů. Vzhledem k vyhodnocení zkušeností od roku 2004 je příprava vedena zejména 
snahou o redukci počtu a typů povinně ukládaných dokumentů:  

• podnikatelské subjekty proto nadále budou vyňaty z povinnosti vést spisovou službu, 

• nebudou podléhat kontrole státních archivů a  

• povinnost umožnit výběr archiválií z určených typů dokumentů, stanovených v příloze 
zákona, bude nadále plněna po vzájemné dohodě mezi podnikatelským subjektem 
a příslušným archivem (iniciace bude vycházet ze strany podnikatelského subjektu, nikoliv 
příslušného archivu, zákon nestanoví pevný termín pro splnění této povinnosti),  

• vzhledem ke zkušenostem bude Ministerstvo vnitra a příslušné archivy nadále poskytovat 
na vyžádání metodickou pomoc, jako je tomu v současné době (a tato služba je poměrně 
často využívána). 
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Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo zdravotnictví 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019 Návrh vyhlášky o vzdělávání 
v základních kmenech farmaceutů 

Splněno - Vyhláška č. 73/2019 Sb., která nabyla účinnosti dnem 29. března 2019, definuje 
požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou 
pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech farmaceutů. 
Jde o požadavky, které musejí poskytovatelé zdravotních služeb splňovat, aby mohli být 
akreditováni:  

• pozitivní přínos spočívá ve zjednodušení požadavků pro vzdělávání v základních 
kmenech oproti dosavadním požadavkům na celé specializační vzdělávání. 

 

 
Zákon č. 89/1995  Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, výkazy  
Z (MZ) 1-99 a E (MZ) 7-0 

Splněno – Za účelem snížení zátěže poskytovatelů zdravotních služeb při předávání údajů 
do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) byly navrhovány úpravy, které vedly 
k postupné redukci počtu statistických výkazů a rozsahu sledovaných údajů. Tyto změny byly 
umožněny především vybudováním Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS), 
Národního registru zdravotnických pracovníků (NRZP) a rozvojem Národního registru 
poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS:  

• Výkazy Z (MZ) 1-99 a E (MZ) 7-0 byly zrušeny. 
Vyřazením tohoto zjišťování snížilo zátěž respondentů o 24 tis. Kč.  

• Výkaz E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, 
smluvních pracovnících a odměňování za rok 2018 již nevyplňovali tito poskytovatelé 
zdravotních služeb (ordinace): 
➢ všeobecný praktický lékař 
➢ praktický lékař pro děti a dorost (pediatr) 
➢ praktický gynekolog 
V roce 2019 tak bylo poskytovatelům zdravotních služeb předepsáno o 20 tisíc výkazů 
méně. 

 

 Zákon o elektronickém zdravotnictví a 
bezpečném sdílení dat mezi 

Splněno - Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví byl zpracován na základě Plánu 
legislativních prací vlády ČR na rok 2018, kde byl založen jako „Věcný záměr zákona o Národním 
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 poskytovateli zdravotnických služeb - 
předložení věcného záměru zákona 
vládě ČR do 31. 3. 2019 

 

zdravotnickém informačním systému“. Vládní úkol č. 140/18 byl změněn usnesením vlády ze dne 
4. září 2018 č. 575, jímž došlo k upřesnění na „Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, 
bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém 
informačním systému“ (dále jen "zákon o elektronickém zdravotnictví“).  

• Vládní úkol č. 140/18 k předložení věcného záměru zákona o elektronickém 
zdravotnictví byl dne 1. 4. 2019 splněn materiálem vlády č. j. OVA 266/19. 

 
Z hlediska dopadů na podnikatelské prostředí lze po přijetí zákona o elektronickém zdravotnictví 
v delším časovém horizontu očekávat zvýšení příležitostí v oblasti moderních přístupů 
ke zpracování informací o zdravotním stavu, léčbě, účinnosti léků atd. Rozvoj takových 
služeb/produktů bude umožněn zvýšením rozsahu elektronicky zpracovávaných a čitelných dat 
ze zdravotních záznamů. Pomocí moderních postupů (machine learning/AI, IoT atd.) bude 
komerčnímu sektoru umožněno nabízet nové služby navázané na dostatečné množství informací, 
které budou strojově zpracovatelné. Velikým přínosem může být i využití nově získaných 
strukturovaných dat v aplikovaném výzkumu, což je jedním ze základních předpokladů rozvoje 
znalostní ekonomiky v ČR. 
 

Vytvoření podmínek pro vedení sdíleného osobních zdravotních záznamů občanů 
založeného na konceptu bank zdravotních záznamů je velkou příležitostí pro vznik 
a konkurenci specializovaných informačních systémů a navazujících mobilních aplikací 
z oblasti mHealth a telemedicíny, kde je ukrytý velký tržní potenciál. 
 
Mezi opatření v oblasti prohlubování elektronizace zdravotnictví, která budou mít dopad 
na snižování administrativní zátěže podnikatelů, patří tedy např.:  

• sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli zdravotních služeb, 

• efektivita systému a poskytované péče související s nárůstem zdravotnických zařízení 
s plně digitalizovanou formou vedené zdravotnické dokumentace, 

• informační a znalostní podpora zdravotnických pracovníků a uživatelů elektronického 
zdravotnictví, 

• rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb, 

• správa elektronického zdravotnictví. 

 

 
Oznamovací povinnost týkající se 
zahájení, změny nebo ukončení 
činnosti pro výrobce, distributory 
a dovozce materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami 

Plněno – Legislativní proces nebyl ukončen - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 625/2017 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách ukládá dozorovým orgánům povinnost 
vypracovat a aktualizovat seznam provozovatelů pro účely úředních kontrol. K implementaci 
nařízení EU dojde novelou zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů: 

• oznamovací povinnost daná provozovatelům je pouze jednorázový akt, který je možný 
provést i elektronickou formou (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem).  
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Časový a finanční dopad je proto téměř nulový. Předpokládaný termín nabytí účinnosti novely 
zákona č. 258/2000 Sb. je 2. Q. 2020.  

 Analýza administrativní zátěže 
zdravotnických pracovníků, respektive 
poskytovatelů zdravotních služeb  
(nelegislativní opatření) 

Plněno - Na základě analýzy administrativní zátěže zdravotnických pracovníků, respektive 
poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen "poskytovatelé") provedené v roce 2019, byl zpracován 
konsolidovaný materiál, z něhož vyplývají úkoly odborným útvarům Ministerstva zdravotnictví, 
popř. Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, s termínem splnění 30. 6. 2020.  
V závislosti na závěrech, které z jejich plnění vyplynou, budou přijata další opatření. 
Obsahem opatření k dalšímu řešení snížení administrativní zátěže podnikání v rezortu 
zdravotnictví je následující: 

• zrušit zbytné povinnosti v právních předpisech, zejména v aktuální novele zákona 
o zdravotních službách, 

• vyzvat všechny přímo řízené organizace k revizi administrativní zátěže zdravotnických 
pracovníků a navrhnout totéž ostatním zřizovatelům zejména poskytovatelů zdravotních 
služeb lůžkové péče, obzvláště krajům a obcím, 

• povinně vyžadovat u všech návrhů nových právních předpisů ve zdravotnictví, aby návrh 
obsahoval popis případných nových administrativních povinností a jejich zdůvodnění a vždy 
důkladně zvažovat potřebu jejich zavedení, popřípadě rozsah takové povinnosti, 

• zorganizovat jednou za pololetí konzultační den pro poskytovatele i za pomoci webových 
nástrojů, aby si byli jisti, které povinnosti a jak mohou upravit, 

• zahájit a vést pravidelná jednání se zdravotními pojišťovnami o tom, jak omezit nebo 
zjednodušit povinnosti poskytovatelů administrativní povahy vůči zdravotním pojišťovnám, 

• zahájit a vést pravidelná jednání s organizacemi provádějícími audity kvality a bezpečí 
zdravotních služeb o tom, jak omezit nebo zjednodušit povinnosti poskytovatelů administrativní 
povahy vyplývající ze standardů požadovaných organizacemi provádějícími audity kvality 
a bezpečí zdravotních služeb, 

• provést revizi rozsahu vyžadovaných pracovně-lékařských služeb a souvisejících povinností 
administrativní povahy, 

• provést revizi rozsahu hlášení údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České 
republiky, 

• zaměstnat ve zdravotnických provozech osoby, kterým jsou svěřeny administrativní úkoly, 

• zaměstnat ve zdravotnických provozech pro plnění jednotlivých úkolů studenty středních, 
vyšších a vysokých škol v zdravotnických oborech, kterým jsou svěřeny administrativní úkoly, 

• zvážit a případně navrhnout elektronizaci následujících procesů: 
o správní procesy a hlášení poskytovatelů krajským úřadům, 
o hlášení orgánům ochrany veřejného zdraví, 
o správní procesy a hlášení Ministerstvu zdravotnictví, 
o správní procesy a hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, 
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• v rámci elektronizace zdravotnictví nastavit pravidla a způsoby elektronických zpráv mezi 
poskytovateli zdravotních služeb a mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními 
pojišťovnami, 

• založit pracovní skupinu pro vedení zdravotnické dokumentace, která bude vyhodnocovat 
oblasti potřeb metodické podpory a koordinovat práce na metodické podpoře, 

• vyhledávat příklady dobré praxe ve vedení zdravotnické dokumentace a publikovat je; mohlo 
by být doplněno založením webového portálu, na které budou tyto příklady prezentovány 
a bude možné je v tomto prostoru i komentovat a diskutovat, 

• zvážit organizaci každoroční konference, na které by se cíleně prezentovaly a diskutovaly 
příklady dobré praxe ve vedení zdravotnické dokumentace, 

• v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: 
o prosadit metodiku pro omlouvání nepřítomnosti ve školní výuce ze zdravotních 

důvodů, 
o prosadit jednotný formulář pro potvrzení zdravotního stavu dítěte při přijetí 

do mateřské školy, 
o projednat (ne)zbytnost a podobu potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu 

na vysoké škole, 

• v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí v návaznosti na zavedení elektronické 
neschopenky projednat plán elektronizace dalších obdobných procesů (např. ošetřování člena 
rodiny), 

• ve vztahu ke komerčním pojišťovnám domluvit jednotná pravidla předávání informací 
od poskytovatele. 

Rok 2020 
 

Návrh paragrafovaného znění zákona 
o elektronickém zdravotnictví a 
bezpečném sdílení dat mezi 
poskytovateli zdravotních služeb 
a o Národním zdravotnickém 
informačním systému 

Plněno – Legislativní proces nebyl ukončen - Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví 
v  paragrafovém znění byl zpracován a ke dni 31. 12. 2019 bylo ukončeno vnitřní řízení k němu. 
Předložení návrhu zákona o elektronickém zdravotnictví do meziresortního připomínkového řízení 
se předpokládá realizovat do 31. 3. 2020, předložení vládě ČR pak lze očekávat v polovině roku 
2020. 
Nabytí činnosti zákona o elektronickém zdravotnictví je navrhováno od 1. ledna 2021. 

 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů 

Plněno - V letech 2014 a 2015 byl proveden audit jednotlivých položek Programu statistických 
zjišťování resortu zdravotnictví v gesci Ministerstva zdravotnictví. 
Audit klinických výkazů probíhal ve spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP. Na základě 
auditu byla provedena zásadní redukce sledovaných položek a optimalizace obsahu u výkazů řady 
A (tzv. klinické výkazy). 
Tzv. ekonomické výkazy řady E byly podrobeny analytickému auditu, na jehož základě došlo 
k přepracování věcného obsahu této sady výkazů.  
Veškeré změny byly v letech 2015 - 2017 řádně schváleny vedením Ministerstva zdravotnictví 
a zapracovány do vyhlášky upravující Program statistického zjišťování pro roky 2016 - 2018.  
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Ministerstvo zdravotnictví upravilo podobu statistického zjišťování resortu Ministerstva 
zdravotnictví na rok 2020, a to včetně redukce výkazů schválené již pro rok 2018.  
 
Za účelem snížení administrativní zátěže je v Programu statistického zjišťování na rok 2020 
navrhováno v souladu s rozhodnutím porady vedení Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.12.2018 
zrušení osmi klinických výkazů: 
A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb: 

A004 – diabetologie 
A010 - alergologie a klinická imunologie 
A025 - anesteziologie a intenzivní medicína 
A030 – oftalmologie  
A032 - dermatovenerologie 
A040 - praktický lékař pro dospělé 
A050 - ortopedická protetika 
A064 - pracovní lékařství 
 

Program statistických zjišťování na rok 2020 byl zveřejněn ve vyhlášce č. 293/2019 Sb., Vyhláška 
o Programu statistických zjišťování na rok 2020, v částce 125/2019 Sb. 

 Novela zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů  

Byla navržena možnost předložit v rámci kategorizace práce pro rizikový faktor fyziologie 
práce, resp. lokální svalovou zátěž odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo 
akreditovanou osobou podle ustanovení § 83a zákona o ochraně veřejného zdraví.: 

• tato forma objektivizace míry rizikového faktoru rozšiřuje jedinou stávající možnost, 
a to měření provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Tento návrh se 
považuje za nezbytný, aby došlo k eliminaci potíží vznikajících při objektivizaci 
jednotlivých pracovních operací při jejich kombinaci. 

V ustanovení § 44a je navrženo výrazné zjednodušení pro podnikatelské subjekty, a to: 

• odstraněním § 44a odst. 7, který upravuje postup vypracování a projednání textu 
písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního 
prostředí při práci s nimi. Úprava je též považována jako nezbytná, jelikož se jedná 
o nadbytečnou aktivitu pro podnikatelské subjekty a orgány ochrany veřejného zdraví.  
Již v současné době je tento postup nahrazen bezpečnostními listy jednotlivých 
chemických látek či chemických směsí, který je upraven přímo použitelnými právními 
předpisy Evropské unie a v národním předpise (chemickém zákonu).  

Předkládaný termín nabytí účinnosti návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví je v druhé 
polovině roku 2020. 

 Novela nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci 

Podle § 38 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s přílohou č. 5 nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb. pro účely zařazení prací i do druhé kategorie musí být provedeno měření 
tohoto faktoru, a to akreditovanou nebo autorizovanou osobou: 



 

124 
 

• měření faktoru lokální svalová zátěž je nejen finančně náročné, ale v termínech 
stanovených § 37 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. do 30 dnů ode dne zahájení 
výkonu práce nebo změny jejich podmínek i obtížně proveditelné. V praxi se osvědčilo 
odborné hodnocení provedené osobou autorizovanou nebo akreditovanou v souladu 
s § 83a zákona o ochraně veřejného zdraví,  

• navrhuje se proto upravit § 38 s tím, že navržený postup se nebude týkat ostatních 
postupů zaměstnavatele, např. při zjišťování úrovně rizikového faktoru podle § 102 
odst. 3 zákoníku práce či ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání nebo 
ohrožení nemocemi z povolání. 

 
Stanovením možnosti provedení objektivního ověření faktorů fyzické zátěže vyjma měřením 
také odborným hodnocením prostřednictvím osoby podle § 83a zákona o ochraně veřejného 
zdraví budou eliminovány potíže při objektivizaci jednotlivých pracovních operací při jejich 
kombinaci. Odborným hodnocením akreditovanou nebo autorizovanou osobou bude 
zajištěna dostatečná ochrana zdraví zaměstnanců, které bude dostupné podnikatelským 
subjektům. 
Předkládaný termín nabytí účinnosti návrhu novely nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci je v první polovině roku 2020 (února 2020). 

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo zemědělství  

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č.  226/2013 Sb., o uvádění dřeva 
a dřevařských výrobků na trh, ve znění 
zákona č. 183/2017 Sb., a zákon 
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o dřevě“) 

Splněno – zákonem č. 206/2019 Sb. s účinností od 1. 10. 2019 došlo k:   

• odstranění duplicity kontrol hospodářských subjektů krajskými úřady po kontrole provedené 
pověřenou osobou.  

Úsporu administrativní zátěže lze odhadem vyčíslit cca v řádů jednotek sta tisíců Kč, protože 13 
krajů a hl. m. Praha nebude muset provádět kontrolu v případě, že v téže věci byla již kontrola 
provedena pověřenou osobou – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů; ročně se jednalo n několik 
desítek kontrol. Na straně podnikatelských subjektů tak dojde k úplnému odstranění duplicitních 
kontrol. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících 

Splněno – zákonem č. 368/2019 Sb. s účinností od 15. 1. 2020 došlo k: 

• úpravě veterinárních podmínek chovu hmyzu jako hospodářských zvířat, je-li určen k lidské 
spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny; zákonem se stanoví veterinární 
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zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

a hygienické požadavky na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty z hmyzu 
určeného k lidské spotřebě, 

• umožňuje se podnikatelům plnit administrativní povinnosti uložené veterinárním zákonem 
prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy:  

• v § 42 odst. 8 ke zrušení povinnosti provozovatele útulku při oznamování změny údajů 
uvedených v dokladu o registraci odevzdávat doklad o registraci.  

• v § 42 odst. 9 ke zrušení povinnosti odevzdávat doklad o registraci při podání žádosti 
o zrušení registrace provozovatelem útulku.  

Úsporu administrativní zátěže lze odhadem u jednoho provozovatele útulku vyčíslit cca na 500 Kč 
za rok, odhadovaný počet útulků zvířat je cca 100. 

Rok 2020 
 

Zákon č. 321/2004 Sb., 
o vinohradnictví a vinařství 

Bude provedena analýza dopadů zákona o vinohradnictví a vinařství:  

• cílem je zjistit potřeby a možnosti elektronizace povinností vyplývajících z tohoto zákona.  

• novela zákona, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2018, zavedla novou povinnosti při 
prodeji sudového vína, a to oznámit svou činnost a provozovnu prostřednictvím Registru 
vinic. Ke splnění této povinnosti byl připraven formulář, který musí být doručen na Ústřední 
kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Navrhuje se zajistit plnění této povinnosti 
elektronicky.  

• na základě provedené analýzy bude přistoupeno k elektronizaci dalších povinností 
vyplývajících ze zákona. 

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 
Ministerstvo životního prostředí 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Plněno – Legislativní proces novely zákona o obalech nebyl ukončen – Novela zákona byla 
v prosinci 2019 schválena vládou ČR a nachází se v Poslanecké sněmovně (tisk č. 679). V novele 
zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, je navrženo: 

• rozšíření výjimky v § 15a odst. 1 pro odstranění povinnosti vést evidenci o obalech 
a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nim při ročním obratu nepřekračujícím 25 mil. Kč 
v návaznosti na novelu zákona č. 477/2001 Sb., který se nachází v meziresortním připomínkovém 
řízení. 
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Duplicitní hlášení o produkci 
a nakládání s odpady (novela zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
prováděcích předpisů, výkaz ČSÚ 
Odp 5-01) 

Plněno –  
Cílem opatření je odstranění duplicitního hlášení o produkci a nakládání s odpady (MŽP a ČSÚ):  

• Vytvořit jednotnou strukturu dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci odpadů 
a jiné oprávněné osoby. Výsledkem bude jeden výkaz, který budou původci odpadů 
po ověření systému zasílat na jedno určené místo. Data takto získaná budou přístupná 
všem zainteresovaným úřadům OVM (obcím s rozšířenou působností, krajským úřadům, 
MŽP, ČSÚ, MPO a dalším).  

Tento úkol je řešen v rámci Ujednání Českého statistického úřadu, Ministerstva životního prostředí 
a Úřadu vlády o vykazování produkce komunálního odpadu (Ujednání), které bylo podepsáno 
4. srpna 2016 a projednáno vládou 12. října 2016. Ujednání bylo podepsáno ze strany MŽP, ČSÚ 
a Úřadu vlády ČR. Ujednání bylo poskytnuto Evropské komisi. Následně byla založena pracovní 
skupina (PS) k auditu ISPOP – MŽP, ÚV, ČSÚ, EUROSTAT, MPO, CENIA, SP ČR, ČIŽP. 

Na počátku roku 2019 bylo předpokládáno jednání, na kterém měly být představeny výstupy ČSÚ 
z testování dat z ISPOP předaných MŽP.  
 
V roce 2019 na základě provedených analýz dat MŽP a ČSÚ bylo zjištěno, že data o odpadech 
z obcí dosahují vysoké shody (minimálně 90 %), na úrovni primárních dat byly nalezeny pouze 
dílčí nedostatky, které lze odstranit.  

• MŽP a ČSÚ učinily kroky ke snížení administrativní zátěže obcí při vykazování údajů 
o odpadech.  

• ČSÚ bude přebírat data o odpadech ohlášená obcemi na MŽP v rámci Informačního 
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).  

• MŽP očekává, že ČSÚ v roce 2020 provede omezení svého statistického zjišťování u obcí 
tak, že sníží počet jednotek ve výběrovém souboru o více jak 60 %. Počet obcí, které 
budou nadále zasílat data o odpadech ČSÚ, by měl klesnout cca pod 500.  

• Možnosti dalšího snížení administrativní zátěže MŽP a ČSÚ nadále analyzují. V roce 2020 
budou nadále probíhat intenzivní jednání. 

• Návrh nového zákona o odpadech byl v prosinci 2019 schválen vládou ČR a nachází se 
v Poslanecké sněmovně (tisk č. 676) – v § 132 písm. k) stanovuje, že MŽP zpřístupní ČSÚ 
údaje ohlášené podle tohoto zákona a poskytne mu součinnost pro vyhodnocení kvality 
zpřístupněných dat. 

Rok 2020 
 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Rozšíření výjimky v § 15a odst. 1 pro odstranění povinnosti vést evidenci o obalech 
a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi při ročním obratu nepřekračujícím 25 
mil. Kč v návaznosti na novelu zákona č. 477/2001 Sb. 

 
Novela zákona byla 9. 12. 2019 schválena vládou ČR a předpokládá se její účinnost od 1. 1. 2021. 
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 Zákon č. 1/2020 Sb., kterým se mění 
zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů 
 

• Zavedení výjimky z účasti na systému obchodování pro provozovatele zařízení, jejichž 
emise nepřesahují 2 500 t CO2 ročně nebo která jsou v provozu méně než 300 hodin ročně 
(implementace čl. 27a směrnice 87/2003 ES).  

• Výjimka snižuje administrativní náročnost plnění povinností v rámci EU ETS upuštěním 
od požadavku na ověření Ročního výkazu emisí a od účasti na systému obchodování 
s emisemi, zahrnující každoroční povinnost vyřazení emisních povolenek, bezplatnou 
alokaci emisních povolenek a související úkony.  

Zákon je v platnosti od 1. 1. 2020. Využití výjimky bude možné od 1. 1. 2021, bude 
pro provozovatele dobrovolné a bude schvalováno na základě žádosti. Rozhodnutí v této věci 
budou subjektům, které o výjimku již požádaly, vydána v roce 2020. 

Rok 2021 
 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech • § 62 odst. 3: Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba předá do obecního systému 
veškerý komunální odpad, jehož je původcem, nevede průběžnou evidenci odpadů podle 
tohoto zákona ani neplní ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona pro odpad, se kterým 
se do obecního systému zapojila.  

Dopad není možné kvantifikovat, předpokládáme ale nízké až střední snížení administrativní 
zátěže oproti současnému stavu. 

 Zákon o výrobcích s ukončenou 
životností 

• Ze zákona o odpadech byla vyčleněna část týkající se vybraných výrobků s ukončenou 
životností do nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. 

Dle současného zákona o odpadech jsou výrobci vozidel a akreditovaní zástupci povinni 
zpracovávat roční zprávu pro vlastní značku o plnění cílů stanovených v § 37a odst. 5 písm. b) 
za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (vyhláška 
č. 352/2008 Sb.), a tuto zprávu zaslat ministerstvu (prostřednictvím systému ISPOP). 

• Dle zákona o výrobcích s ukončenou životností se tato povinnost ruší, což představuje 
roční úsporu cca 304 tis. Kč/rok za administrativní činnosti spojené s touto agendou. 

 Zákon, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o 
odpadech a zákona o vybraných 
výrobcích s ukončenou životností 

Dle § 19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a § 10 -10a zákona č. 593/1992 Sb., 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů dojde k: 

• zavedení jednotného systému pro všechny příspěvky kolektivním systémům a příspěvky 
autorizovaným společnostem v podobě osvobození od daně z příjmu.  

Tím dojde ke snížení administrativní zátěže kolektivních systémů a AS, neboť již nebudou muset: 

• třídit jednotlivé výdaje podle toho, s jakými typy příspěvků souvisejí a vyhodnocovat, zda 
výdaj či jeho část souvisí s osvobozeným příspěvkem, a tento výdaj ze základu daně 
vylučovat, což je administrativně náročné,  

• zároveň odpadne administrativní zátěž z přechodu na nový daňový režim, neboť zůstane 
zachován stávající režim, pouze se rozšíří množina osvobozených příjmů. 

 Rekodifikace veřejného stavebního 
práva - 

Rekodifikace veřejného stavebního práva zahrnuje nový stavební zákon a změnový zákon, který 
bude řešit změny všech dalších dotčených zákonů. 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

• Cílem změny v oblasti agendy EIA v souvislosti s připravovanou novou stavební 
legislativou je podstatné snížení administrativní zátěže podnikatelů, kdy kompetence 
v oblasti EIA z větší části převezme nový státní stavební úřad. 

Rok 2022 
 

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném 
registru znečišťování a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí 

Realizací projektů ISPOP2 a CRŽP (Centrálního registru životního prostředí) dojde ke snížení 
administrativní zátěže podnikatelů: 

• tyto projekty by měly být v provozu v roce 2021 a ohlašování agendy podle nového 
systému by mělo probíhat v roce 2022. 

 
 
Český báňský úřad 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Novelizace vyhlášky č. 22/1989 Sb., 
o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při  práci a bezpečnosti provozu 
při hornické činnosti a při dobývání 
nevyhrazených nerostů v podzemí, 
ve znění pozdějších předpisů 

Plněno  - Novelizace vychází z praxe nově využívaných technologií dobývání nerostů.  

• Těžební organizace nebude muset žádat o rozhodnutí o výjimce. 
Jedná se o dlouhodobý úkol. První projednání pracovního návrhu proběhlo již v roce 2018, zatím 
nebyl nový návrh zpracován. Legislativní návrh by měl zohlednit kromě nových technologií také 
výsledky dosud neukončeného šetření mimořádné události na Dole ČSM-sever, OKD a.s., k níž 
došlo v prosinci roku 2018. 

Rok 2020 
 

-  

Rok 2021 
 

Vydání legislativy v návaznosti 
na  předpokládané přijetí nařízení 
o prekurzorech výbušnin 

• Předpokládá se, že prováděcí zákon nezavede povinnosti nad rámec nařízení 
o prekurzorech (tzn., že případné dopady na administrativní zátěž plynou přímo z práva 
EU).   

Rok 2022 
 

-  

 
 

Český statistický úřad 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády č. 244/2016 
Sb., k provedení některých ustanovení 
celního zákona v oblasti statistiky 

Splněno -  

• Zvýšení prahů pro Intrastat - Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými 
státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, čl. 10 ČSÚ a GŘC zvýšily prahy pro podávání 
měsíčního hlášení o přijetí a odeslání zboží v rámci EU na hodnotu 12 mil. Kč/rok.  

• Díky tomu došlo ke snížení počtu respondentů povinných podávat hlášení Intrastat 
(o 1 700). Platnost prahu 12 mil Kč/rok od 1. 1. 2019 s významnějším dopadem od roku 



 

129 
 

2020. Úspora tohoto zvýšení se odhaduje na 20,1 mil. Kč/rok.  Přesné vyčíslení bude 
možné provést v roce 2020. 

V souvislosti se zvýšením prahů je nutné pro účet materiálových toků a účet fyzických 
energetických toků zajistit dopočty za nešetřené zpravodajské jednotky na úrovni KN8 
v odpovídající kvalitě.  
Poznámka: Další zvýšení prahů - viz rok 2022. 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí vyhláška 

Splněno -  

• U zjišťování Pen 3c-04 budou využity nové postupy zpracování. 
Tím dojde ke snížení počtu oslovených respondentů. Předpokládá se úspora ve výši 504 000 Kč. 

Rok 2020 
 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí vyhláška 

• Zrušení zjišťování P 3-04 - Čtvrtletní zjišťování P 3-04 pro cca 12 tisíc zpravodajských 
jednotek bude nahrazeno ekonometrickým modelem.  

Úspora 40 mil Kč/rok.  

Zefektivnění statistiky energetiky 
(nelegislativní opatření) 

• Bude provedena analýza a modernizace (zefektivnění) statistiky energetiky.  
Za účelem dalšího možného snížení administrativní zátěže je pro rok 2020 naplánováno 
pokračovat v jednáních se všemi distributory energií ohledně poskytnutí a dalšího využití 
ideálně individuálních dat týkajících se spotřeby elektřiny a zemního plynu nebo alespoň 
agregovaných dat podle požadavků nařízení k energetické statistice.  

• Cílem je vytvoření nového výkazu a zpravodajské povinnosti pro tyto distributory. To by 
umožnilo další redukci výběrového souboru zjišťování EP 5-01 (zejména za oblast 
obchodu a služeb). Úspěšnost tohoto opatření je do značné míry závislá na další úzké 
spolupráci a podpoře ze strany Energetického regulačního úřadu, Ministerstva průmyslu 
a obchodu a Operátora trhu. Pokud by se podařilo získat od distributorů individuální data, 
lze výhledově potencionálně uvažovat o další restrukturalizaci statistiky energetiky. 

Konkrétní úspory nelze zatím odhadnout. Data ze statistiky energetiky slouží pro plnění požadavků 
vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 
o energetické statistice, ze směrnice o energetické účinnosti a pro plnění dalších národních 
a mezinárodních požadavků. 

Zefektivnění zjišťování ŽP 1-01 
(nelegislativní opatření) 

• Bude provedena analýza obsahu a rozsahu šetření, které slouží jako vstup 
pro environmentální účetnictví (Nařízení EU 691/2011). 

S cílem dosáhnout snížení administrativní zátěže respondentů u zjišťování ŽP 1-01.  

 

Zefektivnění zjišťování Odp 5-01 
(nelegislativní opatření) 

Využití administrativních dat MŽP (ze systému ISPOP) je předpokladem pro výrazné omezení 
počtu zpravodajských jednotek zjišťování Odp 5-01. Část zjišťování v oblasti druhotných surovin 
bude zachována v původním rozsahu. 

• ČSÚ usiluje o maximální snížení zátěže respondentů. Výběrový vzorek pro zpracovatelský 
rok 2020 byl snížen z cca 9 tisíc respondentů na 3,3 tisíce.  

Předpokládaná úspora činí cca 11,4 mil. Kč. Případné další snižování zátěže respondentů bude 
záviset na další spolupráci s MŽP. 
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Zefektivnění zjišťování SP 1-12 
(nelegislativní opatření) 

• Bude provedeno snížení rozsahu výběrového souboru na polovinu. Ve větší míře budou 
využívána administrativní data a modelový přístup. 

Předpokládaná úspora cca 7 mil. Kč 

 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí vyhláška 

• Zrušení zjišťování Pen Poj 3-04 bez náhrady. Data z tohoto zjišťování již nejsou 
pro potřeby národních účtů vyžadována. 

Úspora administrativní zátěže cca 125 tis. Kč, zrušení povinnosti vykazovat data k tomuto 
zjišťování u 348 respondentů. 

 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí vyhláška 

• U výkazu Pen 3c-04 dojde k další redukci počtu zpravodajských jednotek. Po dohodě 
s ČNB bude obesíláno v roce 2020 pouze 86 jednotek.  

Oproti roku 2018 dojde k úspoře cca 5,1 mil. Kč. 

Rok 2021 
 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí vyhláška 

• Využití administrativních zdrojů dat a redukce zjišťování P 5-01 - Využití administrativního 
zdroje GFŘ (tj. kompletních údajů z Rozvah a Výkazů zisku a ztráty, pokud budou 
k dispozici).  
Umožnilo by to kromě dalšího zvýšení kvality dat podnikových strukturálních statistik 
i významnou redukci rozsahu výkazu P 5-01, a to v odhadované výši 30 % z rozsahu 
zjišťovaných ukazatelů u skupiny nejmenších jednotek (méně než 6 zaměstnanců), 
případně ve výši 10 až 15 % u skupiny malých a středně velkých jednotek (počet 
zaměstnanců 6 až 49).  

Snižování rozsahu výběrového souboru, který již byl v minulosti výrazně redukován, se 
nepředpokládá, mimo jiné proto, že část ukazatelů zjišťovaných výkazem nelze nahradit žádným 
existujícím administrativním zdrojem. Výše uvedené je založeno na předpokladu, že daňové 
subjekty si budou plnit svou informační povinnost v souladu s relevantní legislativou a data budou 
k dispozici včas. Úspora 10 mil Kč/rok.  

Termín a plnění opatření jsou podmíněné dostupností kompletní sady údajů z Rozvahy (R) 
a Výkazu zisku a ztráty (VZZ) z administrativního zdroje (GFŘ). Vzhledem k tomu, že rozšířená 
sada ukazatelů bude k dispozici nejdříve v průběhu prvního čtvrtletní 2020, bude teoreticky možné 
částečnou redukci realizovat v roce 2022 ve vztahu k referenčnímu roku 2021. Redukci v plném 
plánovaném rozsahu pak bude možné zrealizovat, až když bude mít ČSÚ k dispozici všechny 
ukazatele 

Rok 2022 
 

Nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády č. 244/2016 
Sb., k provedení některých ustanovení 
celního zákona v oblasti statistiky 

Zvýšení prahů pro Intrastat: 

• ČSÚ je připraven na další navýšení prahů pro vykazování dovozu a vývozu zboží v rámci 
EU, a to na 20 mil. Kč/rok, a zavedení specifických prahů pro vybrané zemědělské 
a energetické komodity ve výši 12 mil. Kč/rok. Další postup v tomto směru závisí 
na Generálním ředitelství cel a Ministerstvu financí. Navýšení prahů se plánuje od 1. 1. 
2022 v návaznosti na účinnost nařízení FRIBS pro statistiku zahraničního obchodu. 
V souvislosti s implementací nařízení FRIBS plánuje ČSÚ i v letech cca 2023 - 2025 další 

zvýšení prahu na straně dovozu (hodnota bude stanovena až na základě analýzy), a to 
při ponechání specifického prahu pro vybrané komodity. 
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V závislosti na výsledcích jednání s GŘC a MF a s ohledem na to, že vyhodnocení skutečných 
úspor v podobě zvýšení prahů z 8 na 12 mil. v roce 2019 bude možné až v březnu 2020, existují 
v současné době tyto varianty dalších úspor:  

A) Úspora počtu respondentů, kteří vykazují v roce 2018 mezi 12 a 20 mil. Kč/rok: 

• Pokud bude existovat jeden práh 20 mil. Kč/rok: úspora pro 3800 respondentů, tj. 45,6 mil 
Kč/rok 

• Pokud budou existovat dva prahy: 20 mil. Kč/rok a 12 mil. Kč/rok: úspora pro 3000 až 3200 
respondentů, tj. 35,5 až 38 mil. Kč/rok 
 

B) Úspora počtu respondentů, kteří vykazují v roce 2018 mezi 8 a 20 mil. Kč/rok 

• Pokud bude existovat jeden práh 20 mil. Kč/rok: úspora pro 6300 respondentů, tj. 74,9 mil 
Kč/rok 

• Pokud budou existovat dva prahy: 20 mil. Kč/rok a 12 mil. Kč rok: úspora pro 5500 až 5700 
respondentů, tj. 65,4 až 67, 8 mil. Kč/rok 

 Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních 
záznamech v technické formě 
vybraných účetních jednotek a jejich 
předávání do centrálního systému 
účetních informací státu a o 
požadavcích na technické a smíšené 
formy účetních záznamů (technická 
vyhláška o účetních záznamech) 

Redukce rozsahu zjišťovaných údajů v Pomocném analytickém přehledu (PAP): 

• od roku 2019 ČSÚ spolupracuje s Ministerstvem financí na analýzách využívání 
jednotlivých účetních položek a typů změn u všech oddílů výkazu PAP, který je využíván 
pro statistické účely a do značné míry nahradil statistické zjišťování VI 1-01 

 
 

Český telekomunikační úřad  

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu 
Českého telekomunikačního úřadu při 
výpočtu čistých nákladů na plnění 
povinnosti poskytovat základní služby 

Splněno - Vyhláška č. 187/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého 
telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní 
služby – účinnost 1. srpna 2019: 

• cílem novely vyhlášky bylo zpřesnění podkladů pro stanovení čistých nákladů, které 
předkládá držitel poštovní licence spolu s žádostí o úhradu čistých nákladů za příslušné účetní 
období.   
Jedná se o zahrnutí požadavků na údaje potřebné při ověřování výše čistých nákladů již 
do prvotních tabulek předkládaných v žádosti tak, aby se usnadnil a urychlil proces ověřování 
výpočtu čistých nákladů. Proto byla třeba aktualizovat vzory tabulek k výpočtu čistých nákladů, 
stanovených v příloze vyhlášky 466/2012 Sb.  
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• Dalším cílem novely vyhlášky bylo zajištění souladu požadavku Evropské komise 
na promítnutí nároku na přiměřený zisk držitele poštovní licence (formou nákladů kapitálu) 
s prováděcím právním předpisem.  

Pozitivní dopad novely na držitele poštovní licence spočívá v tom, že nový způsob zahrnutí 
přiměřeného zisku do výpočtu usnadní notifikaci čistých nákladů u Evropské komise a umožní 
poskytovateli základních služeb, aby měl při splnění dalších podmínek daných zákonem 
o poštovních službách (uznání nespravedlivé finanční zátěže) uhrazen i nárok na přiměřený zisk. 
Administrativní zátěž by měla být minimální, protože současný způsob výpočtu přiměřeného zisku 
bude nahrazen jiným způsobem.  
Tím, že se zpřesnila podoba tabulek, ve kterých jsou vykazovány číselné hodnoty pro výpočet 
čistých nákladů, se sníží administrativní náklady poskytovatele základních služeb, neboť bude mít 
připraveny informace nezbytné pro výpočet v požadované struktuře a může je uplatnit přímo 
v žádosti. Z tohoto důvodu nebude nutná dodatečná korespondence mezi ČTÚ a žadatelem a tím 
se současně urychlí proces vyřízení žádosti.  

Rok 2020 Novela zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů (gestorem zákona je MPO) 

Plněno - Vliv na tuto oblast bude mít v rámci EU revize regulačního rámce pro oblast elektronických 
komunikací (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, 
kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace), nicméně její dopad na podnikatele 
v ČR lze očekávat až následně s transpozicí revidovaných směrnic. Transpoziční lhůta 21. 12. 2020.  
 
Poznámka: V lednu 2020 se novela uvedeného zákona nacházela v meziresortním připomínkovém 
řízení.  

 Nová vyhláška k zákonu č. 127/2005 
Sb., kterou se stanoví rozsah, forma 
a způsob předávání informací 
pro zajištění srovnávacího nástroje 

ČTÚ plánuje vydat vyhlášku k provedení § 66a odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů, tedy vyhlášku, kterou se stanoví rozsah, forma a způsob předávání 
informací pro zajištění srovnávacího nástroje: 

• vyhláška by měla stanovit, že požadované informace, které mají ze zákona poskytovat 
podnikatelé poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, budou 
poskytovány ČTÚ v elektronické podobě, v otevřeném formátu, v ideální podobě tak, aby export 
informací byl možný z interních systémů podnikatelů.  
Cílem je minimalizovat zátěž vyplývající ze zákonem stanovené povinnosti.  

Vyhláška je ve zcela prvotní fázi přípravy, další podrobnosti proto nelze uvést. Vyhláška by měla, 
podle schváleného plánu vyhlášek, nabýt účinnosti v říjnu 2020. 

Rok 2021  -  

Rok 2022  -  
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Energetický regulační úřad 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

-  

Rok 2020 
 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů - 
Licenční řízení - zjednodušení 
podmínek pro udělení licence na 
obchod s elektřinou nebo plynem 
podle § 5 odst. 5 energetického 
zákona 

V rámci novelizace energetického zákona se navrhuje: 

• odstranění podmínky pro udělení licence na obchod s elektřinou nebo plynem spočívající 
v prokazování odborné způsobilosti držitele licence nebo odpovědného zástupce (§ 5 odst. 
5 energetického zákona).  

Jedná se o návrat ke stavu, který platil před účinností zákona č. 131/2015 Sb., kdy byl legislativní 
nedůsledností požadavek prokazování odborné způsobilosti rozšířen rovněž na „obchodní“ licence. 
V rámci připravované novely energetického zákona dojde ke zjednodušení řízení o udělení licence 
na obchod s elektřinou nebo plynem, v němž žadatelé o licenci nebudou muset prokazovat 
odbornou způsobilost. 

Uvedené opatření závisí na výsledku legislativního procesu, realizátorem opatření by pak 
byl v rámci vedení řízení o udělení licence Energetický regulační úřad. Závisí na výsledku 
legislativního procesu (předpoklad rok 2020).  

Rok 2021 
 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů - 
Licenční řízení - prokazování 
bezpečnosti energetického zařízení 
podle § 5 odst. 7 energetického 
zákona 

Zvažovaný záměr, kterým by v budoucnu došlo k dalšímu zjednodušení licenčního řízení, se týká 
prokazování technických předpokladů k zajištění výkonu licencované činnosti podle § 5 odst. 7 
energetického zákona.   

• V úvahu přichází odstranění požadavku prokázání bezpečnosti energetického zařízení. 
Tato změna by vedla ke snížení administrativní náročnosti v rámci licenčního řízení, neboť 
by žadateli odpadla povinnost prokazovat Energetickému regulačnímu úřadu revizní zprávy, 
doklady o tlakových zkouškách apod.  
Závisí na výsledku legislativního procesu (předpoklad rok 2021).  

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů - 
Licenční řízení – prokazování 
finančních předpokladů žadatelů 
o udělení licence. 

Na základě zhodnocení nezbytnosti předložení dokumentů požadovaných po žadateli o udělení 
licence k prokázání finančních předpokladů Energetický regulační úřad plánuje novelizovat vyhlášku 
č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. 

• Konkrétně revidovat počet dokumentů k prokazování finančních předpokladů. Z výčtu se 
navrhuje odstranit dokumenty, které pro Energetický regulační úřad nejsou z obsahového 
hlediska při posuzování žádosti zásadní (např. podnikatelský plán a finanční bilance).  
Závisí na výsledku legislativního procesu (předpoklad rok 2021).  

Rok 2022 
 

-  
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Národní bezpečnostní úřad  

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

-  

Rok 2020 
 

Novela zákona č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

Do Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 - 2021 byla zařazena novela zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, 
s předpokladem předložení vládě ČR v prvním čtvrtletí roku 2020 a nabytí účinnosti 1. ledna 2021, 
která obsahuje návrhy opatření na snížení administrativní zátěže podnikatelů. Jedná se o návrhy 
těchto opatření: 

a) odstranění některých položek dotazníku podnikatele, 
b) žádost o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc bude možné podat současně s žádostí 

podnikatele o vydání osvědčení pro přístup k „národním“ utajovaným informacím, 
c) redukce množství údajů uváděných do dotazníku podnikatele.  

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Pokračování elektronizace některých 
úkonů v návaznosti na zákon č. 
263/2016 Sb., atomový zákon 

Splněno - Nová právní úprava vyžaduje provedení značného množství kroků v oblasti elektronizace 
veřejné správy. Jejich provádění pokračovalo i v roce 2019 (např. rozšíření informačních systémů 
v gesci SÚJB o nové regulatorní formy – registrace v oblasti radiační ochrany, ohlášení v oblasti 
nakládání s jadernými materiály, vytvoření specifických formulářů v oblasti a jejich zpřístupnění on-line, 
doplňování nových funkcí do elektronického systému spisové služby, úpravy webových stránek SÚJB 
ve směru jejich snadnější přístupnosti a využitelnosti k předávání různých informací úřadu) a mělo by 
dále přispět k již provedenému snižování zátěže v tomto směru v letech 2017 a 2018.  
Úspora mil. Kč/rok  Účinnost 31. 12. 2019.  

Novela zákona č. 19/1997 Sb., 
o některých opatřeních souvisejících se 
zákazem chemických zbraní a o změně 
a doplnění dalších souvisejících 
zákonů 

Plněno – Legislativní proces nebyl ukončen - SÚJB v průběhu roku 2019 připravoval novelu zákona 
č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně 
a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Přestože jde zejména o legislativně technickou změnu, předpokládá se zjednodušení některých 
správních postupů a informačních povinností podnikatelských subjektů: 
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• zrušení povinnosti uvádět na žádosti o licenci údaje v současné době zjistitelné ze základních 
registrů,  

• zrušení povinnosti předávat úřadu doklad o účetní závěrce ověřené auditorem, 

• zrušení povinnosti poskytovat kopii rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení 
pracoviště do kategorie z hlediska rizikovosti pro zdraví. 

Návrh novely zákona by vládou ČR schválen 12. 11. 2019 a 25. 11. 2019 byl předložen k projednání 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Úspora v řádu desítek tisíc Kč/rok. Plánovaný termín nabytí účinnosti 1. 1. 2021  

 Rok 2020 
 

Nová vyhláška k zákonu č. 19/1997 
Sb., o některých opatřeních 
souvisejících se zákazem chemických 
zbraní a o změně a doplnění dalších 
souvisejících zákonů 

V návaznosti na novelu zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 
chemických zbraní a o změně a doplnění dalších souvisejících zákonů, bude připravena nová 
prováděcí vyhláška k němu, která nahradí dosavadní vyhlášku č. 208/2008 Sb. Přestože jádro právní 
úpravy zůstane zachováno, nová vyhláška bude: 

• posilovat elektronické formy informování úřadu a vedení záznamů, což by mělo přispět 
k celkovému snížení administrativní zátěže. 

Úspora v řádu desítek tisíc Kč/rok. Plánovaný termín předložení komisím LRV – srpen 2020. 
 Zdokonalení elektronické komunikace 

se žadateli a adresáty povinností, 
vč.  podnikatelů (nelegislativní 
opatření) 

V roce 2020 a v období následujícím SÚJB předpokládá: 

• vytvoření specifického on-line rozhraní pro přímé podávání úplných e-podání v případě 
nejobvyklejších žádostí a informací sdělovaných soukromými osobami úřadu. Tento nástroj by měl 
zcela nahradit listinné formy podání a významně usnadnit rovněž použití digitálních forem 
(automatizovaným zpracováním podání a jednoduchým přístupem). 

Úspora v řádu desítek až stovek tisíc Kč/rok 

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  

 

Novela zákona č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů. 

Plněno - V roce 2019 byly realizovány práce na novele zákona o ochraně hospodářské soutěže a tyto 
práce budou pokračovat i v roce 2020:  

• k novele tohoto zákona dojde v návaznosti na schválení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o posílení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech, 

• probíhá hodnocení, v jakém směru by mohl být zákon o ochraně hospodářské soutěže v důsledku 
přijetí uvedené směrnice novelizován. Diskuse není dosud na Úřadě ukončena.  
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• v rámci schváleného Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 došlo ke změně termínů takto: 
byl stanoven termín pro předložení novely vládě ČR, a to na květen 2020 s tím, že implementaci 
předmětné směrnice je potřebné provést nejpozději v termínu do února 2021. 

 
Posílení postavení soutěžního úřadu v rámci ČR může přispět ke zvýšení úrovně ochrany hospodářské 
soutěže v ČR a tím i ke zlepšení a ochraně „férového“ podnikatelského prostředí a postavení 
konkrétních soutěžitelů na trhu (jedná se převážně o podnikatelské subjekty), což se může promítnout 
do snížení administrativní zátěže soutěžitelů.  

Rok 2020 
 

            -  

Rok 2021 
 

-  

Rok 2022 
 

-  

 
 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Období Právní předpis Opatření 

Rok 2019  
 

Novelizace zákona č. 441/2003 Sb., 
o ochranných známkách 

Splněno - Byl přijat zákon č. 286/2018 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 441/2003 Sb., 
o ochranných známkách. Novelizace byla provedena v souvislosti s transpozicí Směrnice 
evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní 
předpisy členských států o ochranných známkách.  

• Cílem bylo dosáhnout jednodušší, kvalitnější a rychlejší systém zápisu ochranných známek 
a systém ochranných známek v celé Evropské Unii, modernizovat jej a přizpůsobit 
internetovému věku, což podnikatelé vítají. Ke sblížení právních předpisů v EU došlo nejen 
v oblasti hmotného ale i procesního práva. Úspora 2 354 tis. Kč/rok.  

• Informování vlastníků ochranných známek o době platnosti zápisu jejich ochranné známky – 
Za účelem zajištění uživatelsky přívětivějšího prostředí stanoví nově zákon povinnost Úřadu 
průmyslového vlastnictví informovat vlastníky ochranných známek o blížícím se uplynutí doby 
platnosti zápisu jejich ochranné známky. Úspora 652 tis. Kč/rok. 

• Pravidla pro řešení situace, kdy je vedeno přezkumné soudní řízení ohledně zrušené ochranné 
známky či ochranné známky prohlášené za neplatnou - Nově zákon upřesňuje podmínky 
žádosti o obnovu zápisu ochranné známky v případě, kdy je vedeno přezkumné soudní řízení 
ohledně zrušené ochranné známky či ochranné známky prohlášené za neplatnou. Účelem této 
úpravy je zajistit, aby nedocházelo k zániku ochranné známky v důsledku nezaplacení poplatku 
za obnovu zápisu v případě probíhajícího soudního sporu.  
Úspora 131 tis. Kč/rok. Účinnost od 1. 1. 2019  
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Zrušení vyhlášky č. 97/2004 Sb., 
k provedení zákona o ochranných 
známkách 

Splněno - Zákonem č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných 
známkách, byla zrušena vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. 
Některá ustanovení vyhlášky byla zapracována do zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných 
známkách, a některá do zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:  

• současná úprava je tak přehlednější a lépe vystihuje potřeby podnikatelů.  
Úspora 1 789 tis. Kč/rok. Účinnost od 1. 1. 2019.  

Zdokonalení elektronické komunikace 
s podnikateli (nelegislativní opatření)  

Splněno -  

• V roce 2019 byla aplikace pro elektronické podávání rozšířena o zobrazování 
příchozí/odchozí korespondence v přehledu spisu uživatele Funkcionalita je přístupná 
pro uživatele autentifikované prostřednictvím národní identitní autority. Probíhá interní 
testování funkcionality. Úspora 376 tis. Kč/rok   

Rok 2020 
 

Úpravy Informačního systému duševního 
vlastnictví na základě uživatelských 
požadavků 
(nelegislativní opatření) 

ÚPV průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zpětnou vazbu a požadavky podnikatelů 
na zdokonalení portálu elektronických služeb (Informační systém duševního vlastnictví):  

• při plánování rozvoje tohoto systému je kladen důraz na funkce umožňující provést veškeré 
úkony vůči ÚPV online elektronickou cestou a zlepšení uživatelského komfortu. Úspora 
518 tis. Kč/rok.  

Integrace vybraných služeb na Portál 
občana 
(nelegislativní opatření) 

Na Portálu občana budou zveřejněny služby pro běžné úkony vůči ÚPV, zejména pak: 

• nahlížení do spisu, 

• vydání elektronických listin (osvědčení), 

• výpisy z rejstříků ÚPV, 

• jednoduché žádosti apod. Úspora 420 tis. Kč/rok.  

Vydávání listin v elektronické podobě  
(nelegislativní opatření) 

• Listiny vydávané ÚPV (osvědčení) budou vydávány v elektronické podobě. Stávající 
osvědčení vydávaná na vodoznakovém papíru budou vydávána jen na vyžádání.  

Opatření přinese výhody spočívající v možnosti využití elektronického způsobu doručování 
a úsporu nákladů podnikatelů. Úspora 365 tis. Kč/rok.  

Vytvoření nového webového portálu ÚPV  
(nelegislativní opatření) 

• Nový webový portál s optimalizovanou obsahovou strukturou zohledňující současné 
technologie pro tvorbu webových stránek.  

Včetně zobrazení na mobilních zařízeních, umožní uživatelům rychlé a snadné dohledání 
průmyslově-právních informací a poskytne rozcestník pro použití elektronických služeb ÚPV 
i mezinárodních a zahraničních institucí v oblasti průmyslového vlastnictví. Úspora 370 tis. Kč/rok.  

Semináře a další vzdělávací akce pro 
veřejnost a ostatní subjekty státní správy, 
publikování vzdělávacích a propagačních 
materiálů  
(nelegislativní opatření) 

ÚPV spolupracuje s podnikatelskými inkubátory, inovačními centry, vědecko-technickými parky, 
centry pro transfer technologií, Svazem průmyslu a dopravy, AMSP, TAČR apod. ÚPV se formou 
pravidelně pořádaných odborných seminářů a školení věnuje zlepšování orientace v příslušných 
právních předpisech, v průmyslově-právních strategiích a postupech. Současně vede účastníky 
seminářů k využívání technických informací obsažených v patentech. Zvláštní pozornost věnuje 
podnikatelům, vědeckým pracovníkům a pedagogům. Školí též výkonné orgány v oblasti vymáhání 
práv v oblasti duševního vlastnictví, tedy policii, celní správu, obchodní inspekci, finanční správu, 
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státní zástupce, soudce a další. Dále pořádá odborné přednášky na základních, středních 
a vysokých školách, jejichž okruh bude dále rozšiřován. Úspora 489 tis. Kč/rok.  

Rok 2021 
 

Možnosti online plateb a poskytování API 
pro externí systémy (klienti, spolupracující 
zahraniční úřady)  
(nelegislativní opatření) 

ÚPV se připojí na připravovanou online platební bránu pro subjekty státní správy 
(viz. id_DigiCesko_zamer_2103014).  

• Realizace napojení přinese podnikatelům urychlení a zjednodušení plateb správních 
poplatků.  

Poskytováním API (Application Programming Interface) ÚPV umožní přihlašovatelům, zástupcům 
a dalším subjektům využívat elektronické služby ÚPV ze svého vlastního software (např. SW 
pro správu patentového portfolia). Podnikatelům tak odpadne nutnost vkládání přihlášek a žádostí 
vytvořených ve vlastním systému do systému elektronického podání ÚPV. Úspora 423 tis. Kč/rok.  

 Zavedení automatizovaného Helpdesk 
centra s využitím prvků strojového učení 
a umělé inteligence pro dotazy veřejnosti  
(nelegislativní opatření) 

• Využití metod strojového učení a umělé inteligence umožní automatizaci služeb helpdesku 
a rychlejší informování klienta v případě dotazů, které mohou být zodpovězeny automaticky 
v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  
Úspora 380 tis. K4/rok.  

 Integrace strojového překladače 
do Informačního systému duševního 
vlastnictví  
(nelegislativní opatření) 

Evropsky patentový úřad ve spolupráci s národními úřady připravil službu Patent Translate, která 
umožní strojové překlady dokumentů mezi 32 jazyky:  

• poskytování služeb strojového překladu v ISDV (Informační systém duševního vlastnictví) 
umožní uživatelům procházení dokumentů v cizím jazyce bez nutnosti jejich znalosti. 
Úspora 264 tis. Kč/rok . 

Rok 2022 
 

Služby systému technických 
a patentových informací (TaPIS) 
(nelegislativní opatření) 

• Zavedení projektu přinese lepší informovanost podnikatelů o úrovni ochrany práv 
duševního vlastnictví prostřednictvím vytvoření moderního znalostně-rešeršního systému 
s vybranými expertními funkcemi při zachování uživatelské jednoduchosti a dostatečně 
výkonného systému. Úspora 303 tis. Kč/rok.  

Zapojení metod umělé inteligence 
a strojového učení do procesu řízení 
a do procesu komunikace s uživateli  
(nelegislativní opatření) 

• Integrace do aplikace ePodani umožní snadné a rychlé podávání přihlášek průmyslových 
práv i bez hlubších znalostí prostřednictvím chytrého průvodce.  

Zapojení umělé inteligence do komunikace s  uživateli přinese zefektivnění a zrychlení procesu 
řízení. Úspora 462 tis. Kč/rok.  

 
 

 

 



 

 

Příloha č. 4  Fakta a čísla 

 

Živnostenské podnikání 

V České republice bylo k 31. 12. 2019 evidováno celkem 3 831 792 živnostenských oprávnění, což 

představuje oproti roku 2018 nárůst o 88 379 živnostenských oprávnění, tj. o 2,3 %. Statistické údaje 

týkající se počtu živnostenských oprávnění a podnikatelů s živnostenským oprávněním jsou 

publikovány na internetových stránkách: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-

podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/rocni-prehled-podnikatelu-a-zivnosti--222295/, případně je 

možno poskytnout další statistické údaje zpracovávané pro potřeby Českého statistického úřadu. 

 

Metodika zpracování dat 

Převážná část ekonomických dat pro tuto zprávu byla získána z Českého statistického úřadu, hodnoty 

z oblasti výše podpor z jednotlivých ministerstev a zprostředkujících institucí. Hodnoty za rok 2018 jsou 

definitivní, data za rok 2019 jsou v předběžných číslech. Metodika ČSÚ pracuje s rozdělením podniků 

na malé a střední výhradně podle počtu zaměstnaných osob. 

 

Vývoj počtu malých a středních podniků v ČR 

 

Graf č. 1: Vývoj aktivních subjektů v ČR v letech 2010–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

 

Podle údajů Českého statistického úřadu vykazovalo podnikatelskou činnost k 31. 12. 2019 v České 

republice celkem 1 160 898 právnických a fyzických osob s počtem zaměstnanců 0-249, fyzických osob 

s počtem zaměstnanců 0-249 bylo 863 614 a právnických osob s počtem zaměstnanců 0-249 bylo 

2
5

6
 8

7
6

2
7

2
 2

0
4

2
2

8
 5

6
4

2
3

6
 8

4
0

2
4

6
 8

6
1

2
5

1
 6

9
0

2
6

8
 1

1
1

2
8

0
 2

0
1

2
9

2
 5

6
2

2
9

7
 2

8
48
5

0
 0

3
2

8
6

5
 2

3
5

9
1

4
 6

5
4

8
8

7
 8

5
4

8
7

7
 5

1
9

8
8

9
 0

1
0

8
8

2
 1

5
4

8
8

1
 3

6
4

8
9

6
 5

9
2

8
6

3
 6

1
4

1
 1

0
6

 9
0

8

1
 1

3
7

 4
3

9

1
 1

4
3

 2
1

8

1
 1

2
4

 6
9

4

1
 1

2
4

 3
8

0

1
 1

4
0

 7
0

0

1
 1

5
0

 2
6

5

1
 1

6
1

 5
6

5

1
 1

8
9

 1
5

4

1
 1

6
0

 8
9

8

1 108 736 1 139 267 1 144 943 1 126 305 1 126 1531 146 583 1 151 989 1 163 338 1 190 966 1 162 838

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet MSP - právnické osoby

Počet MSP - fyzické osoby

Počet MSP - celkem

Počet podniků celkem (bez ohledu na velikost subjektu)

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/rocni-prehled-podnikatelu-a-zivnosti--222295/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/statisticke-udaje-o-podnikatelich/rocni-prehled-podnikatelu-a-zivnosti--222295/


 

140 

 

297 284. Podíl malých a středních podniků (údaj vychází z definice MSP užívané Českým statistickým 

úřadem) na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2019 byl 99,8 %. 

 

Porovnání vývoje počtu OSVČ 

Podle údajů ČSSZ vykonávalo k 31. prosinci 2019 samostatnou výdělečnou činnost v ČR 1 031 365 

osob. V předcházejícím roce jich bylo ke stejnému datu evidováno1 011 355 osob, což je o 20 tisíc více. 

Z celkového počtu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) jich k poslednímu prosincovému dni 

roku 2019 vykonávalo jako hlavní činnost 598 086. Přes navýšení celkového počtu OSVČ tak bylo 

dosaženo hodnot uvedených z roku 2012. V tomto roce dosáhla OSVČ nejvyššího počtu osob a ČSSZ 

registrovala na konci roku více než jeden milion osob. Výraznou změnu na celkovém počtu OSVČ 

v letech 2012–2014 způsobil pokles OSVČ vykonávajících hlavní činnost. Ještě na konci roku 2012 jich 

ČSSZ evidovala téměř 650 tisíc, na konci roku 2014 jich však bylo pouze 586 tisíc. Počet osob s hlavní 

činnosti tak klesl v letech 2012–2014 o téměř 10 %. 

 

                                     Tabulka č. 1: Počet OSVČ v letech 2012–2019 

 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost Celkem 

K 31. 12. 2019 598 086 433 279 1 031 365 

K 31. 12. 2018 590 705 420 650 1 011 355 

K 31. 12. 2017 582 226 409 218 991 444 

K 31. 12. 2016 577 818 403 537 981 355 

K 31. 12. 2015 578 544 397 408 975 952 

K 31. 12. 2014  586 112 386 244 972 356 

K 31. 12. 2013  602 395 374 833 977 228 

K 31. 12. 2012  649 990 351 774 1 001 764 

                       Zdroj: ČSSZ, tabulka MPO 
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Vývoj zaměstnanosti v malých a středních podnicích 

 

                     Graf č. 2: Vývoj počtu zaměstnanců MSP7 v ČR v letech 2011–2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

 

Celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků se v roce 2019 snížil oproti roku 2018 o 44 

tisíc osob, tj. o 2,3 % na celkových 1 861 tis. zaměstnanců. Podíl zaměstnanců malých a středních 

podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v roce 2019 činil 58,4 %, což představuje 

oproti roku 2018 pokles o 0,1 p. b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 MSP = dle ČSÚ právnické osoby s počtem zaměstnanců 0-249; tato definice se vztahuje ke všem kapitolám Zprávy. 
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Vývoj ekonomických ukazatelů malých a středních podniků 

 

                                Graf č. 3: Vývoj výkonů MSP v ČR v letech 2011–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

 

V roce 2019 vytvořily malé a střední podniky výkony ve výši 5 157 665 mil. Kč, což je oproti roku 2018 

pokles o 42 264 mil. Kč. Podíl malých a středních podniků na celkových výkonech podnikatelské sféry 

v roce 2019 dosáhl 48,1 %, což představuje pokles o 0,9 p.b. oproti roku 2018. 

 

Přidaná hodnota 

                      Graf č. 4: Vývoj přidané hodnoty MSP v ČR v letech 2011–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 
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V roce 2019 vytvořily malé a střední podniky přidanou hodnotu v objemu 1 777 871 mil. Kč, oproti roku 

2018 se jedná o pokles o 30 485 mil. Kč. Podíl malých a středních podniků na celkové přidané hodnotě 

podnikatelské sféry v roce 2019 dosáhl 55,8 %, což představuje nárůst oproti roku 2018 o 0,1 p.b. 

 

Mzdy 

                   Graf č. 5: Vývoj mzdových nákladů MSP v ČR v letech 2011–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

 

Mzdové náklady MSP dosáhly v roce 2019 objemu 633 201 mil. Kč, tj. o 3888 mil. Kč více než v roce 

2018, tj. zvýšení o 0,6 %. 

 

Investice 

                                Graf č. 6: Vývoj investic MSP v ČR v letech 2010–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 
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Investice malých a středních podniků v roce 2019 dosáhly 485 713 mil. Kč, což je o 25 350 mil. Kč méně 

než v roce 2018. Podíl malých a středních podniků na investicích podnikatelské sféry v roce 2019 

dosáhl 56,2 %, což představuje zvýšení oproti roku 2018 o 2,3 p.b. 

 

Zahraniční obchod 

    Graf č. 7: Porovnání MSP a ČR vývoje zahraničního obchodu v letech 2015–2019 (v mil. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

 

Ze statistických údajů vyplývá, že podíl malých a středních podniků (MSP) na přímém vývozu zboží je 

nižší než u velkých podniků. Přímý vývoz vypovídá o přímém obchodu českých podniků (rezidentů) se 

zahraničím, tj. případy, kdy české subjekty přímo zasílají zboží přes hranice svým zahraničním 

obchodním partnerům. Tento podíl MSP osciluje kolem jedné třetiny celkového vývozu, podíl malých 

a středních podniků na celkovém dovozu v roce 2019 byl 39,9 % a podíl malých a středních podniků na 

celkovém vývozu byl 28,13%. Charakterem své produkce však MSP často vystupují jako subdodavatelé 

velkých podniků, takže pokud velké podniky vyvážejí, vstupují subdodávky MSP do statistiky 

zahraničního obchodu jako vývoz velkých podniků. 

 

Vypovídací schopnost dostupných dat statistiky zahraničního obchodu o podílu MSP na vývozu je 

částečně omezena tím, že část vývozu (v grafu označována jako Nepřímý zahraniční obchod) nelze 

přiřadit konkrétnímu vývozci. Důvodem je možnost zahraničních subjektů (nerezidentů) nakupovat 

a prodávat zboží přímo na českém trhu, vyplývající z pravidel volného obchodu v rámci EU. 

 

Protože údaje o obchodech nerezidentů na českém trhu nelze získat z přeshraniční statistiky 

zahraničního obchodu (dále ZO), bylo k výpočtu podílu MSP nově využito národního pojetí statistiky 
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zahraničního obchodu, které v prostředí jednotného trhu EU lépe vystihuje vývozní výkonnost české 

ekonomiky. 

 

Další určitou nepřesností v podílu MSP na ZO i na ostatních ukazatelích bylo započítávání údajů 

za holdingy, které vzhledem k malému počtu zaměstnanců jsou vedeny mezi MSP, ale vykazují údaje 

za své podřízené organizace, které patří převážně do kategorie velkých podniků. Rovněž tato 

skutečnost byla v nové struktuře propočtu podílu MSP zohledněna. 

 

Malé a střední podniky podle jednotlivých sekcí CZ NACE 

 

Průmysl (sekce B + C + D + E) 

                     Graf č. 8: Vývoj přidané hodnoty MSP v průmyslu v letech 2010–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

 

Počet ekonomicky aktivních MSP v průmyslu se v roce 2019 zvýšil oproti roku 2018 o 15 748 podniků, 

o 0,6 %, na celkových 197 338 aktivních subjektů. Výkony MSP v průmyslu v roce 2019 dosáhly 

1 752 991 mil. Kč, oproti roku 2018 je to pokles o 6 331 mil. Kč. 

 

Přidaná hodnota vytvořená MSP v průmyslu v roce 2019 dosáhla 520 219 mil. Kč, oproti roku 2018 se 

zvýšila o 11 851 mil. Kč. Mzdy (bez ostatních osobních nákladů; dále OON) v malých a středních 

podnicích v průmyslu vzrostly oproti roku 2018 o 1 972 mil. Kč na 201 238 mil. Kč. Investice (hmotné 

a nehmotné, včetně pozemků) MSP v průmyslu klesly v roce 2019 oproti roku 2018 o 676 mil. Kč na 

celkových 116 171 mil. Kč. 
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Stavebnictví (sekce F) 

                Graf č. 9: Vývoj přidané hodnoty MSP ve stavebnictví v letech 2010–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

 

Počet ekonomicky aktivních MSP ve stavebnictví v roce 2019 klesl oproti roku 2018 o 1 111 subjektů 

na 180 479 subjektů. V roce 2019 zaměstnávaly tyto podniky 177 tis. zaměstnanců stejný počet jako v 

roce 2018. Výkony MSP ve stavebnictví v roce 2019 stouply oproti roku 2018 o 36 509 mil. Kč a dosáhly 

705 532 mil. Kč. 

 

Přidaná hodnota vytvořená MSP ve stavebnictví v roce 2019 vzrostla oproti roku 2018 o 15 631 mil. Kč 

na 179 221 mil. Kč. Mzdové náklady (bez OON) v MSP ve stavebnictví vzrostly v roce 2019 oproti roku 

2018 o 2 864 mil. Kč na 56 012 mil. Kč. Celkové investice (hmotné, nehmotné včetně pozemků) MSP 

ve stavebnictví v roce 2019 klesly oproti roku 2018 o 1142 mil. Kč na celkových 46 980 mil. Kč. 
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Obchod (sekce G) 

                     Graf č. 10: Vývoj přidané hodnoty MSP v obchodě v letech 2010–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 

 

Počet ekonomicky aktivních MSP v obchodu v roce 2019 se zvýšil oproti roku 2018 o 73 subjektů na 

225 123 aktivních subjektů. V roce 2019 zaměstnávaly tyto podniky 340 tis. zaměstnanců, oproti roku 

2018 tento počet klesl o 2 tis. osob. Výkony MSP v obchodu v roce 2019 stouply oproti roku 2018 

o 3 734 mil. Kč na 712 518 mil. Kč. 

 

Přidaná hodnota vytvořená v MSP v obchodu v roce 2019 vzrostla oproti roku 2018 o 4 613 mil. Kč na 

325 409 mil. Kč. Mzdové prostředky (bez OON) u MSP v obchodu se v roce 2019 zvýšily oproti roku 

2018 o 4 648 mil. Kč na 122 249 mil. Kč. Celkové investice (hmotné, nehmotné včetně pozemků) MSP 

v obchodu klesly v roce 2019 oproti roku 2018 o 653 mil. Kč. Celkový objem investic MSP v obchodě 

v roce 2019 byl 65 899 mil. Kč. 

 

 

Tržní služby (sekce L-S) 

               Graf č. 11: Vývoj přidané hodnoty MSP v tržních službách v letech 2010–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, graf MPO 
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Počet ekonomicky aktivních MSP ve službách v roce 2019 klesl oproti roku 2018 o 2 335 podniků na 

408 048 aktivních subjektů. V roce 2019 zaměstnávaly tyto podniky 409 tis. zaměstnanců, oproti roku 

2018 tento počet klesl o 2 tis. Výkony MSP ve službách v roce 2019 vzrostly oproti roku 2018 o 39 610 

mil. Kč na 1 102 672 mil. Kč. 

 

Přidaná hodnota vytvořená v MSP ve službách v roce 2019 vzrostla oproti roku 2018 o 26 912 mil. Kč 

na 468 269 mil. Kč. Mzdové prostředky (bez OON) v sektoru MSP v tržních službách vzrostly v roce 

2019 oproti roku 2018 o 3 677 mil. Kč na 136 996 mil. Kč. Celkové investice (hmotné, nehmotné včetně 

pozemků) MSP ve službách se klesly v roce 2019 oproti roku 2018 o  1 629 mil. Kč na 178 273 mil. Kč. 
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Příloha č. 5 Přehled programů na podporu MSP dle vybraných sektorů 

Výzkum, vývoj, inovace 
 

Název programu/výzvy Inovace – inovační projekt, patent 

Cíl  Prioritní OSA 1, Cílem programu je posílení inovační 
výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení 
využívání unikátních know-how z větší či menší části 
vzniklých ve spolupráci s akademickým 
a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem 
pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních 
procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany 
duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, 
tak aby došlo k nárůstu počtu firem především 
místního původu v pozici technologických lídrů, 
k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných 
produktů na globální trh.  

Celková alokace  Vyhlášeno za 16 740 000, 000,- Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 1729 

Počet žádostí MSP  1405 

Počet schválených žádostí celkem 806 

Počet schválených žádostí MSP 658 

Počet proplacených žádostí v roce 2019 celkem 291 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 234 

Celkový objem proplacených žádostí v roce 
2019 v Kč 

1.372.913.552,-  

Celkový objem proplacených žádostí MSP 
v roce 2019 v Kč 

985.877.342,-  

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
z hlediska absorpční kapacity jedním z nejvytíženějších a nejoblíbenějších programů na podporu VaV, 
pořízením strojů a zařízení pro inovovanou výrobu dochází k významným posunům v kvalitě výroby 
a rozvoji nejen podniků, ale celých odvětví, v nichž jsou projekty realizovány. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK, tak v nově připravovaném 
programu OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). 

 
 

Název programu/výzvy Aplikace, Výzva I – VI 

Cíl  Prioritní OSA 1, Hlavním cílem programu je 
získávání nových znalostí potřebných pro vývoj 
nových produktů, materiálů, technologií a služeb 
prostřednictvím realizace projektů průmyslového 
výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky 
těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších 
řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na 
světových trzích. Specifická pozornost bude 
věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev 
a klíčových technologií (KETs), které mají značný 
potenciál pro urychlení modernizace firemní 
základny i pro vznik nových aplikačních oblastí 
a průmyslových odvětví. 

Celková alokace  Vyhlášeno za 13 140 000 000,- Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 1559 

Počet žádostí MSP  1277 

Počet schválených žádostí celkem 721 
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Počet schválených žádostí MSP 604 

Počet proplacených žádostí v roce 2019 celkem 519 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 436 

Celkový objem proplacených žádostí v roce 
2019 v Kč 

1.520.237.554,- 

Celkový objem proplacených žádostí MSP 
v roce 2019 v Kč 

1.173.211.572,- 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
z hlediska absorpční kapacity mimořádně vytížený, neboť umožňuje financovat kombinaci 
experimentálního a průmyslového výzkumu, přičemž stěžejním nákladem jsou mzdy výzkumníků. 
Objemem i zaměřením je největší v rámci OPPIK a přestože se potýká s vysokou administrativní 
pracností, jeho významnost je pro oblast experimentálního i aplikovaného výzkumu mimořádná. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK, tak v nově připravovaném 
programu OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost), kde bude 
program nosným pro oblast VaV. 

 
 

Název programu/výzvy Spolupráce – Klastry a Technologické platformy, 
Výzva I – V 

Cíl  Prioritní OSA 1, Cílem programu je rozvoj inovačních 
sítí – klastrů, technologických platforem a dalších 
typů kooperačních sítí - jako nástroje pro zvýšení 
intenzity společných výzkumných, vývojových 
a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty 
a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb 
na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni 
povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech 
a inovacích a naplňování konceptu inteligentní 
specializace. 

Celková alokace  Vyhlášeno za 1 950 000 000 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 253 

Počet žádostí MSP  253 

Počet schválených žádostí celkem 132  

Počet schválených žádostí MSP 132  

Počet proplacených žádostí v roce 2019 celkem 72 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 72 

Celkový objem proplacených žádostí v roce 
2019 v Kč 

122 320 835,75 Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP 
v roce 2019 v Kč 

122 320 835,75 Kč 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program 
představuje plnění požadavků klastrové politiky a významně přispívá ke sdílení know how v oblasti 
VaV a transferu technologií, tedy nezbytných základů pro zvýšení znalostní báze účastníků a možnost 
zvyšování konkurenceschopnosti. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK, tak v nově připravovaném 
programu OP TAK. 

 
 

Název programu/výzvy Inovační vouchery, Výzva I – IV 

Cíl  Prioritní OSA 1, Cílem programu je rozvoj 
komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi 
podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou 
podnikatelské subjekty využít pro zahájení či 
zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst 
interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a 
šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení 
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konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 

Celková alokace  Vyhlášeno za 609 000 000,- Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 1518 

Počet žádostí MSP  1518 

Počet schválených žádostí celkem 923 

Počet schválených žádostí MSP 923 

Počet proplacených žádostí v roce 2019 celkem 260 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 260 

Celkový objem proplacených žádostí v roce 
2019 v Kč 

60.859.962,- 

Celkový objem proplacených žádostí MSP 
v roce 2019 v Kč 

60.859.962,- 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program 
představuje rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou 
s důrazem na posílení konkurenceschopnosti MSP. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK, tak v nově připravovaném 
programu OP TAK. 

 
 

Název programu/výzvy Partnerství znalostního transferu, I. – IV 

Cíl  Prioritní OSA 1, Program je zaměřen na posílení 
mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou 
a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit 
inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných 
témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami 
podniků. Obecným cílem programu je nárůst 
interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a 
šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke 
spolupráci s podnikatelskou sférou 

Celková alokace  980 000 000 Kč (Vyhlášeno) 

Příjem žádostí datum od – do 2015 – 2018 

Počet žádostí celkem 111 

Počet žádostí MSP  111 

Počet schválených žádostí celkem 46 

Počet schválených žádostí MSP 46 

Počet proplacených žádostí v roce 2019 celkem 40 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 40 

Celkový objem proplacených žádostí v roce 
2019 v Kč 

25 463 226,41 

Celkový objem proplacených žádostí MSP 
v roce 2019 v Kč 

25 463 226,41 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program 
významně přispívá k zavádění produktových/procesních inovací podniků a k nastavení spolupráce 
mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou. Přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a jejich 
produktivity skrze transfer znalostí, dovedností a technologií od výzkumných organizací. Zároveň díky 
praktickému ověření výsledků výzkumu v praxi umožňuje obohacovat a zlepšovat kvalitu výuky 
a učebních materiálů v případě partnerských univerzit. Z hlediska absorpční kapacity je program méně 
vytížený, a to z důvodu nižšího počtu úspěšných projektů. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK, tak v nově připravovaném 
programu OP TAK. 

 
 

Název programu/výzvy Proof of Concept Výzva I, II. 

Cíl  Cílem programu a Výzvy Proof of Concept je 
podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj 
transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými 
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organizacemi a podniky, které mohou výsledky 
výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl 
posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) 
a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a 
konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů 
budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní 
uplatnění. Aktivity programu mají přímou vazbu na 
strategický cíl Národní výzkumné a inovační 
strategie pro inteligentní specializaci České 
republiky. Aktivity programu mohou být využity pro 
naplnění synergií a komplementarit mezi projekty 
Horizont 2020 a ESIF. 

Celková alokace  400 000 000,- Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2017-2019 

Počet žádostí celkem 42 

Počet žádostí MSP  42 

Počet schválených žádostí celkem 22 

Počet schválených žádostí MSP 22 

Počet proplacených žádostí v roce 2019 celkem 9 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 9 

Celkový objem proplacených žádostí v roce 
2019 v Kč 

6 788 756,98 
 

Celkový objem proplacených žádostí MSP 
v roce 2019 v Kč 

6 788 756,98 
 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program 
přispívá k transferu znalostí mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou v oblasti VaV.  
Díky rozvoji transferu technologií a znalostí dochází ke zvýšení znalostní báze příjemců a zavádění 
nových konkurenceschopných výrobků a služeb. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK, tak v nově připravovaném 
programu. 

 

Název programu/výzvy Potenciál – Výzvy I – V, Technická Výzva 

Cíl  Prioritní OSA 1, Cílem programu je podpora 
zavádění a zvyšování kapacit společností pro 
realizaci výzkumných, vývojových a inovačních 
aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které 
provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program 
si dále klade za cíl prohloubení spolupráce 
společností s výzkumnými a vývojovými 
organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních 
míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení 
podmínek pro zapojení společností do národních 
i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé 
zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky 

Celková alokace  Vyhlášeno za 11 390 522 557 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 907 

Počet žádostí MSP  637 

Počet schválených žádostí celkem 381  

Počet schválených žádostí MSP 275  

Počet proplacených žádostí v roce 2019 celkem 114 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 75 

Celkový objem proplacených žádostí v roce 
2019 v Kč 

712 972 124,62 Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP 
v roce 2019 v Kč 

371 470 699,80 Kč 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
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z hlediska absorpční kapacity jedním z nejvytíženějších a nejoblíbenějších programů na podporu VaV, 
kde šlo v minulosti financovat i mzdové prostředky. Oblast výzkumu na úrovni vlastních podniků jako 
příjemců je klíčovou oblastí pro rozvíjení znalostí a v kombinaci s transferem know-how i osvědčenou 
metodou pro zvýšení konkurenceschopnosti příjemců. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK, tak v nově připravovaném 
programu OP TAK. 

 
 

Název programu/výzvy Služby infrastruktury, Výzva I – VI 

Cíl  Prioritní OSA 1, Hlavním cílem programu je 
prostřednictvím dotací zkvalitňování služeb 
podpůrné infrastruktury, která povede ke zvýšení 
intenzity společných výzkumných, vývojových 
a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty 
a mezi veřejným a podnikovým sektorem se 
zaměřeným zejména na realizaci nových technologií 
a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto 
aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové 
spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem 
a konkurenční výhody jako zásadního prvku 
ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému 
v ČR. 

Celková alokace  Vyhlášeno za 8 829 217 762,00 Kč8 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 112 

Počet žádostí MSP  80 

Počet schválených žádostí celkem 50  

Počet schválených žádostí MSP 30  

Počet proplacených žádostí v roce 2019 celkem 28 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 20 

Celkový objem proplacených žádostí v roce 
2019 v Kč 

241 765 082,03 Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP 
v roce 2019 v Kč 

191 410 698,34 Kč 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program 
představuje podporu větších investičních celků za účelem umožnění provádění výzkumu především 
malým a středním podnikům v prostorách realizovaných staveb – center VaV, projekty jsou poměrně 
náročné na finanční plnění a čas, ovšem z hlediska možností provádění VaV pro MSP v pronajatých 
prostorách stěžejní. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK je aktuálně vyhodnocováno 
při přípravě nového OP -  OPK (Operační program Konkurenceschopnost), 

 
 

Název programu/výzvy 
Program aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje “TRIO“ 

Cíl  
Cílem programu je zvýšit aplikovatelnost výsledků 
výzkumu a vývoje zaměřeného na KETs 
v podnikové sféře. 

Celková alokace celkem 2016-2022 - 6,1 mld. 

Příjem žádostí datum od - do 4VS - od 4. 9. 2018 do 31. 10. 2018 do 14 hod. – 
realizace od 1/2019 

Počet žádostí celkem 234 (4VS) 

Počet žádostí MSP v rámci příjmu žádostí v IS nesledováno 

Počet schválených žádostí celkem 147 (4VS) 

 
8 částka podle exportu z MS 2014+ (výzvy – harmonogram výzev – filtr služby infrastruktury) 
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Počet schválených žádostí MSP 108 (4VS) 

Počet proplacených žádostí celkem 147 (4VS) 

Počet proplacených žádostí MSP 108 (4VS)  

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 1 908 871 447 Kč     

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 1 406 719 567 Kč 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Vyhodnocení efektivnosti programu průmyslového výzkumu je možné provést až po několika letech od 
jeho ukončení. Předpokládanými hlavními dopady jsou rozvoj konkurenceschopnosti podniků 
prostřednictvím nabídky nových nebo podstatně zdokonalených produktů na trhu, zvýšení využívání 
výsledků aplikovaného výzkumu v inovacích či zvýšení relevance veřejně financovaného výzkumu pro 
ekonomiku a společnost. 

Záměry do budoucna: 
Navázat na program TRIO novým programem TREND s aktualizovaným zaměřením a ještě větším 
důrazem na uplatnění výsledků výzkumu v průmyslové praxi. 

 
 
Název programu/výzvy Program Technologické agentury České 

republiky na podporu rozvoje dlouhodobé 
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi 
veřejným a soukromým sektorem Centra 
kompetence 

Cíl  Hlavním cílem programu je zvýšení 
konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech 
s vysokým potenciálem pro uplatnění výsledků VaV 
v inovacích. Program proto stimuluje vytvoření 
a činnosti takových center VaVaI, která budou 
inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě 
udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých 
budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity 
z veřejného a soukromého sektoru. 

Celková alokace 726 mil. Kč (1, 2. VS) 

Příjem žádostí datum od - do - 

Počet žádostí celkem - / 968 (celkem účastí 2019) 

Počet žádostí MSP - / 379 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí celkem - / 356 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí MSP - / 120 (celkem účastí 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 356 

Počet proplacených žádostí MSP 120 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 767 mil. Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 149 mil. Kč 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Dochází k vytvoření start-up firem a k přenosu znalostí do praxe. 

Záměry do budoucna: 
Program bude ukončen v roce 2019. Tematicky na program navazují Národní centra kompetence.  

 

Název programu/výzvy Program podpory aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje DELTA 

Cíl  Cílem programu je zvýšit množství konkrétních 
výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž 
existuje shoda se zahraničním partnerem, které 
budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak 
konkurenceschopnost ČR, a to podporou bilaterální, 
případně multilaterální spolupráce špičkových 
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českých a zahraničních účastníků. 

Celková alokace 750 mil. Kč (1., 2.VS) 

Příjem žádostí datum od - do - 

Počet žádostí celkem - / 262 (celkem účastí 2019) 

Počet žádostí MSP - / 121 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí celkem - / 90 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí MSP - / 43 (celkem účastí 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 90  

Počet proplacených žádostí MSP 43 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 106,8 mil. Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 63,5 mil. Kč 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Program DELTA podpořil vytvoření spolupráce mezi českými podniky a zahraničními subjekty a posílil 

již stávající partnerství. Na obou stranách dochází k účelnému sdílení a výměně know-how. 

Záměry do budoucna: 
Program končí v roce 2021. Od roku 2020 je administrován navazující program DELTA2. 

 

 

Název programu/výzvy Program aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací GAMA – 
podprogram 2 

Cíl  Hlavním cílem programu je podpořit a významně 
zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených 
ve VO a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky, do 
podoby praktické aplikace umožňující jejich 
komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do 
praxe. 

Celková alokace 10 mil. Kč (5.VS GAMA) 

Příjem žádostí datum od - do - 

Počet žádostí celkem 3 (nové 2019)/ 76 (celkem účastí 2019) 

Počet žádostí MSP 3 (nové 2019) / 5 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí celkem 3 (nové 2019) / 38 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí MSP 3 (nové 2019) / 5 (celkem účastí 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 38 

Počet proplacených žádostí MSP 5 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 109,7 mil. Kč   

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 5 mil. Kč  

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Podprogram 2 je zaměřen pouze na podniky. Malým a středním podnikům poskytuje poradenské 
služby a podpůrné služby v oblasti inovací. Podpořeny jsou zejména projekty zahrnující dokončení 
funkčního prototypu ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých 
technologických, ekonomických, sociálních a dalších dopadů inovovaného výrobku. Tím je zvyšována 
konkurenceschopnost těchto podniků. Přímé hodnocení efektivnosti ještě nebylo provedeno. 

Záměry do budoucna: 
Program v roce 2019 skončil. Tematicky od 2020 navazuje program GAMA 2. 

  

Název programu/výzvy Program na podporu aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje EPSILON 

Cíl  Cílem programu je podpora projektů aplikovaného 
výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro 
rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních 
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postupech a službách. 

Celková alokace 1 288,8 mil. Kč (2018) 

Příjem žádostí datum od - do 4. 2.2019 – 19.3.2019 (Epsilon 6-M-ERA Call 2018, 
M-ERA.Net 2 Call 2019) 

Počet žádostí celkem 6 (nové 2019) / 2 820 (celkem účastí 2019)  

Počet žádostí MSP 1 (nové 2019) / 1005 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí celkem 6 (nové 2019) / 1 425 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí MSP 1 (nové 2019) / 456 (celkem účastí 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 1 425 

Počet proplacených žádostí MSP 456 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 1,55 mld. Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 492 mil. Kč  

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Program EPSILON míří na průmyslové podniky a zvyšování jejich konkurenceschopnosti v globálním 
kontextu. Konkrétní vyhodnocení efektivnosti bude součástí budoucího hodnocení. Součástí několika 
veřejných soutěží byla též podpora strukturálně postižených regionů v rámci programu RE:START 
(alokace předem určené částky pro účastníky z těchto regionů a definice několika Prioritních 
výzkumných cílů zaměřených na podporu daných regionů). 

Záměry do budoucna: 
V programu nyní probíhají pouze veřejné soutěže v režimu Cofund. Tematicky jsou běžné veřejné 
soutěže nahrazeny resortními programy TREND (MPO), DOPRAVA 2020+ (MD) a Prostředí pro život 
(MŽP). 

 

Název programu/výzvy Program na podporu aplikovaného výzkumu 
ZÉTA 

Cíl  Cílem programu je zapojení studentů a mladých 
výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové 
činnosti směřující k využití výsledků v praxi. 

Celková alokace 315 mil. Kč (4.VS ZÉTA) 

Příjem žádostí datum od - do 9. 10. 2018 – 21. 11. 2019 (4. VS ZÉTA) 

Počet žádostí celkem - / 861 (celkem účastí 2019) 

Počet žádostí MSP - / 248 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí celkem - / 438 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí MSP - / 122 (celkem účastí 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 438 

Počet proplacených žádostí MSP 122 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 326 mil. Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 53 mil. Kč  

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
V Programu ZÉTA se očekává zvýšení zapojení mladých výzkumníků a výzkumnic do výzkumné 
činnosti a navázání partnerství mezi podniky a výzkumnými organizacemi, což přinese kvalifikované 
pracovníky znalé praxe do soukromé sféry. V programu však ještě nebylo provedeno hodnocení 
efektivnosti. 

Záměry do budoucna: 
 

 
 

Název programu/výzvy Program na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanitního výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací ÉTA 

Cíl  Cílem programu je posílení společenské a humanitní 
dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, 
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experimentálního vývoje a inovací 

Celková alokace 580 mil. Kč (2019) 

Příjem žádostí datum od - do 18.9 – 31.10.2019 (3. VS ÉTA) 

Počet žádostí celkem - / 1220 (celkem účastí 2019) 

Počet žádostí MSP - / 247 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí celkem - / 454 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí MSP - / 78 (celkem účastí 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 454 

Počet proplacených žádostí MSP 78 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 352 mil. Kč  

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 41 mil. Kč  

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Přínos pro podniky podpořené v Programu ÉTA je mimo jiné také v rozhodování, jednání na základě 
výsledků jejich empirického výzkumu. Vyhodnocení efektivnosti bude součástí plánovaného 
hodnocení. 

Záměry do budoucna: 
V roce 2020 byla vyhlášena 4. VS. Od 1.7. 2020 dojde k začátku řešení projektů. 

 
 

Název programu/výzvy Program na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací THÉTA 

Cíl  Cílem programu je prostřednictvím výstupů výsledků 
a dopadů z podpořených projektů přispět ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění 
vize transformace a modernizace energetického 
sektoru v souladu se schválenými strategickými 
materiály. 

Celková alokace 735 mil. Kč (3.VS THÉTA) 

Příjem žádostí datum od - do 23. 10. 2019 – 19. 12. 2019 (3. VS THÉTA) 

Počet žádostí celkem - / 549 (celkem účastí 2019) 

Počet žádostí MSP - / 157 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí celkem - / 296 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí MSP - / 77 (celkem účastí 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 296 

Počet proplacených žádostí MSP 77 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 133,8 mil. Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 32 mil. Kč 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Program THÉTA míří na podniky v energetickém sektoru.  

Záměry do budoucna: 
Do 30. 6. 2020 dojde k vyhlášení výsledků 3.VS. 

 
 
 
 

Název programu/výzvy Program na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací Národní 
centra kompetence 1 

Cíl  Cílem programu je zvýšení efektivity a kvality 
výsledků aplikovaného výzkumu a transferu 
technologií v klíčových oborech s perspektivou 
růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků 
a posílení excelence a aplikační relevance 
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výzkumných organizací. 

Celková alokace 330 mil. (1.VS NCK) 

Příjem žádostí datum od - do - 

Počet žádostí celkem - / 262 (celkem účastí 2019) 

Počet žádostí MSP - / 87 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí celkem - /258 (celkem účastí 2019) 

Počet schválených žádostí MSP - / 87 (celkem účastí 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 258 

Počet proplacených žádostí MSP 87 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 588,5 mil. Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 0 Kč* 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Některé projekty započaly své řešení v roce 2018, avšak některé ho započnou až v roce 2019, tudíž je 
předčasné hodnotit efektivnost programu. 

Záměry do budoucna: 
Program byl schválen pouze do roku 2022 s navazujícím programem Národní centra kompetence 2. 
V současné době je připraven ke schválení návrh na sloučení obou programů pod hlavičku jednoho 
(Národní centra kompetence) v trvání do roku 2026.  

* v programu NCK mohou čerpat podporu jen výzkumné organizace 

Investice   
 

Název programu/výzvy ICT a sdílené služby, Výzva I - IV 

Cíl  Prioritní OSA 4, Cílem programu je zvýšení nabídky 
nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce 
sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž 
efektivní využití informačních bází (big data) 
a mobilního sdílení informací, cloudových řešení 
a služeb a nových softwarových produktů a služeb, 
moderních digitálních služeb, a to včetně související 
implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění 
produktů českých IT podniků na globálním trhu. 
V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT 
odborníků. 
Prostřednictvím podpory center sdílených služeb má 
tento program za cíl snižování investičních nákladů 
a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity 
činností v podnicích, a tím zvyšování jejich 
konkurenceschopnosti. 
Cílem programu Vysokorychlostní internet II je 
rozšíření moderní infrastruktury umožňující v 
souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí 
nové generace spolehlivě poskytovat 
vysokorychlostní služby elektronických komunikací. 

Celková alokace  11 362 485 056 Kč 
 

Příjem žádostí datum od – do 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

Počet žádostí celkem 597 

Počet žádostí MSP  580 

Počet schválených žádostí celkem 549 

Počet schválených žádostí MSP 538 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

438 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 430 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

777 707 113 
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Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

746 332 296 
 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
z hlediska absorpční kapacity vytížený a významně přispívá k možnostem příjemcům v oblasti vývoje 
IT řešení, zřizování datových center a podporuje jak stávající, tak nově vytvořená pracovní místa. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory v OPPIK s rozšířením provazby na 
průmysl 4.0 a cílení směrem ke kybernetické bezpečnosti.  

 
 

Název programu/výzvy NEMOVITOSTI, Výzva I - V 

Cíl  Prioritní OSA 2, Cílem programu je usnadňovat 
malým a středním podnikatelům modernizaci 
zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících, 
budov pro provádění podporovaných ekonomických 
činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro 
podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy. 

Celková alokace  5 080 000 000 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 1.6.2015-31.8.2015/21.11.2016-
21.2.2017/22.10.2018-22.5.2019/ 
16.9.2019-30.6.2020/16.10.2019-16.3.2020 

Počet žádostí celkem 59 

Počet žádostí MSP  59 

Počet schválených žádostí celkem 107 

Počet schválených žádostí MSP 107 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

106 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 106 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

524 530 956,90 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

524 530 956,90 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
z hlediska absorpční kapacity jedním z nejvytíženějších a nejoblíbenějších programů v PO2 pro MSP. 
Přispívá pozitivně k zaměstnanosti, kvalitě výroby a pracovního prostředí pro zaměstnance 

Záměry do budoucna: pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK, tak v nově připravovaném 
programu OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).  

    
 

Název programu/výzvy Program Nízkouhlíkové technologie (10 
vyhlášených Výzev) 

Cíl  Prioritní OSA 3 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové 
technologie v oblasti nakládání energií a při 
využívání druhotných surovin 

Celková alokace  1 920 093 370 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2016 - 2019 

Počet žádostí celkem 1015 

Počet žádostí MSP  931 

Počet schválených žádostí celkem 494 

Počet schválených žádostí MSP 444 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

64 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 53 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

89 403 369 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

67 696 982 
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Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je z 
hlediska absorpční kapacity velmi vytížený, především aktivitami směřujícími do oblasti nákupu 
elektromobilů pro podnikatelské účely. Současné nastavení a výše celkových nákladů/projekt velmi 
zatěžuje administrativní kapacitu MPO a do budoucna bude třeba hledat jednodušší a efektivnější 
hodnotící modely, nicméně i přesto hodnocení běží a program je velmi úspěšný i z hlediska instalace 
nových technologií pro potřeby získávání využitelných druhotných surovin z odpadu či prvků na 
podporu cirkulární ekonomiky. 

Záměry do budoucna: Nový OP (OP TAK 2021 – 2027) - pokračování v obdobné formě podpory jak v 
OPPIK s rozšířením aktivit a podporovaných oblastí obecně, přičemž Cirkulární ekonomika bude tvořit 
jedno z hlavních témat 

 
 

Název programu/výzvy Školicí střediska – Výzva I - III 

Cíl  Prioritní OSA 2, Výzva k předkládání projektů do 
programu „Školicí střediska“ naplňuje cíl podpořit 
budování infrastruktury určené pro vzdělávání 
a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru 
a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Ve 
školicích střediscích podpořených z této Výzvy se 
budou školit primárně (z nadpoloviční většiny) 
zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické 
osoby z podporovaných oborů (viz příloha č. 1 část 
Kategorie CZ NACE podporované).  

Celková alokace  1 150 000 000 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2.6.2015-31.8.2015/14.11.2016-
14.2.2017/15.8.2018-30.5.2019 

Počet žádostí celkem 68 

Počet žádostí MSP  68 

Počet schválených žádostí celkem 32 

Počet schválených žádostí MSP 32 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

14 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 14 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

27 997 168,20 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

27 997 168,20 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
z hlediska absorpční kapacity jedním z nejméně vytížených a o danou aktivitu není i přes původní 
předpoklady zájem, projekty jsou navíc v rámci hodnocení velmi slabé.  

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jako v OP PIK v nově připravovaném 
programu OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) není 
plánován. 

 
 

Název programu/výzvy Technologie, Výzva I – X. 

Cíl  Prioritní OSA 2, Cílem výzev programu Technologie 
je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak 
k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti 

Celková alokace  10 855 000 000 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 1.1.2019 – 31.12.2019 

Počet žádostí celkem 808 

Počet žádostí MSP  808 

Počet schválených žádostí celkem 473 

Počet schválených žádostí MSP 473 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

127 
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Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 127 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

469 328 099,32 Kč 
 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

469 328 099,32 Kč 
 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
z hlediska absorpční kapacity velmi vytížený a významně přispívá k zaměstnanosti, poslední Výzvy IX 
a X jsou zaměřeny na podporu záměrů pro průmysl 4.0 

Záměry do budoucna: Pokračování v podpoře MSP v jejich digitalizaci a transformaci na průmysl 4.0 

 
Finanční nástroje - investice 

Název programu/výzvy Expanze - úvěry 

Cíl  Cílem programu je usnadňovat začínajícím 
a rozvojovým malým a středním podnikatelům 
přístup k financování jejich podnikatelských projektů 
pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat 
podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech 

Celková alokace v Kč 4 800 000 000 

Příjem žádostí datum od – do 1. 6. 2017 -  30. 6. 2023  

Počet žádostí celkem 560 

Počet žádostí MSP 560 

Počet schválených žádostí celkem 433 

Počet schválených žádostí MSP 433 

Počet proplacených žádostí celkem 320 

Počet proplacených žádostí MSP 320 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 2 230 823 449,00 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 2 230 823 449,00 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Zatím neproběhlo.  Projekty v tomto programu byly zahájeny teprve koncem roku 2017 a navíc jen 
velmi malý počet z nich je již ukončen. Podpořeny jsou prostřednictvím ČMZRB. 

Záměry do budoucna: Pokračovat v implementaci FN. 

 
Finanční nástroje - investice 

Název programu/výzvy Expanze - záruky 

Cíl  Cílem programu je usnadňovat začínajícím 
a rozvojovým malým a středním podnikatelům 
přístup k financování jejich podnikatelských projektů 
pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat 
podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech 

Celková alokace v Kč 4 000 000 000 

Příjem žádostí datum od – do 15. 2. 2019 -  30. 6. 2023  

Počet žádostí celkem 478 

Počet žádostí MSP 478 

Počet schválených žádostí celkem 418 

Počet schválených žádostí MSP 418 

Počet poskytnutých záruk (proplacených 
žádostí) celkem 

418 

Počet poskytnutých záruk  (proplacených 
žádostí) MSP 

418 

Celkový objem poskytnutých záruk 
(proplacených žádostí) v Kč 

4 273 558 490,00** 

Celkový objem poskytnutých záruk 
(proplacených žádostí)  MSP v Kč 

4 273 558 490,00** 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Zatím neproběhlo. Projekty v tomto programu byly zahájeny teprve začátkem roku 2019 a navíc jen 
velmi malý počet z nich je již ukončen. 
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Záměry do budoucna: Pokračovat v implementaci FN. 

** Jedná se o objem poskytnutých záruk, co z toho bude skutečně zaplaceno, bude záležet na objemu 
nesplacených zaručených úvěrů (= tzv. plnění, k 31.12.2019 činilo zatím 0,- Kč) 
 
Finanční nástroje - investice 

Název programu/výzvy VADIUM 2018 až 2023 

Cíl  Cílem programu je podpořit prostřednictvím 
bankovních záruk (dále jen „záruk“) přístup malých 
a středních podnikatelů k zakázkám 
z výběrových/zadávacích řízení 

Celková alokace v Kč 50 000 000 

Příjem žádostí datum od - do 2. 7. 2018 do 31. 12. 2023 (I výzva) 

Počet žádostí celkem 86 

Počet žádostí MSP 86 

Počet schválených žádostí celkem 78 

Počet schválených žádostí MSP 78 

Počet proplacených žádostí celkem 78 

Počet proplacených žádostí MSP 78 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 37 000 000** 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 37 000 000** 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Zatím neproběhlo. Projekty v tomto programu byly zahájeny teprve ve druhé polovině roku 2018 
a navíc jen velmi malý počet z nich je již ukončen.  

Záměry do budoucna: 
Pokračovat v realizaci programu.  

** Jedná se o objem poskytnutých záruk, co z toho bude skutečně zaplaceno, bude záležet na objemu 
nesplacených zaručených výběrových/zadávacích řízení 
 
Finanční nástroje - investice 

Název programu/výzvy INOSTART 

Cíl  Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk 
přístup začínajících malých a středních podniků 
k bankovním úvěrům na realizaci jejich inovativních 
podnikatelských projektů. 

Celková alokace 162 044 314,- Kč 

Příjem žádostí datum od - do od 7. 9. 2012 do vyčerpání zdrojů 

Počet žádostí celkem 1 

Počet žádostí MSP 1 

Počet schválených žádostí celkem 1 

Počet schválených žádostí MSP 1 

Počet proplacených žádostí celkem 1 

Počet proplacených žádostí MSP 1 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 3 600 000,00** 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 3 600 000,00** 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Neproběhlo. 

Záměry do budoucna: 
Pokračovat v realizaci programu, který je podpořen prostřednictvím ČMZRB. Program Inostart 
usnadňuje začínajícím malým a středním podnikatelům získat finanční prostředky na realizaci jejich 
inovativních projektů kdekoliv na území ČR. Podnikatelům je poskytována záruka k úvěru, který získají 
na daný účel od České spořitelny. 

 
** Jedná se o objem poskytnutých záruk, co z toho bude skutečně zaplaceno, bude záležet na objemu 
nesplacených zaručených úvěrů 
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Finanční nástroje - investice 

Název programu/výzvy ZÁRUKA 2015 až 2023 

Cíl  Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk 
přístup malých a středních podnikatelů k bankovním 
úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. 

Celková alokace není stanovena * 

Příjem žádostí datum od - do 1. 11. 2017 do 31. 12. 2020 (III výzva) 

Počet žádostí celkem 3 190 

Počet žádostí MSP 3 190 

Počet schválených žádostí celkem 3 090 

Počet schválených žádostí MSP 3 090 

Počet poskytnutých záruk (proplacených 
žádostí) celkem 

3 090 

Počet poskytnutých záruk (proplacených 
žádostí) MSP 

3 090 

Celkový objem poskytnutých záruk 
(proplacených žádostí) v Kč 

5 472 000 000 ** 

Celkový objem poskytnutých záruk 
(proplacených žádostí) MSP v Kč 

5 472 000 000 ** 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Neproběhlo. 

Záměry do budoucna: 
Pokračovat v realizaci programu, který je dle aktuální výzvy komplementární s FN Expanze – záruky 
OPPIK (ZÁRUKA – výše zaručovaného úvěru do 4 mil. Kč, Expanze- záruky - výše zaručovaného 
úvěru od 4 mil. Kč).  

* Na financování se programu se spolupodílí ČMZRB a EIF (protizáruka COSME), MPO využívá na 
financování zdroje navrácené z úvěrových programů OPPI 
** Jedná se o objem poskytnutých záruk, co z toho bude skutečně zaplaceno, bude záležet na objemu 
nesplacených zaručených úvěrů (k 31.12.2019 bylo vyplaceno tzv. plnění ve výši cca 861 mil. Kč) 
 
Finanční nástroje - investice 

Název programu/výzvy Rizikový kapitál – fond fondů 

Cíl  Cílem programu Rizikový kapitál je podpora přístupu 
malých a středních podniků k rizikovému financování 
v raných fázích rozvoje (tzv. seed kapitál a start-up 
kapitál), se zvláštním důrazem na inovativní a 
ekonomický potenciál, účinnější využívání 
alternativních forem financování rozvoje malých a 
středních podniků a rozvoj nových návratných forem 
podpory podnikání za účasti soukromého sektoru. 

Celková alokace 1 086 200 000* 

Příjem žádostí datum od - do 28. 12. 2018 -  31. 12. 2023  

Počet schválených žádostí celkem 17 

Počet schválených žádostí MSP 17 

Počet proplacených žádostí celkem 16 

Počet proplacených žádostí MSP 16 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
(ESIF + soukromé) 

79 347 595,12**  
 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
(ESIF + soukromé) 

79 347 595,12**  
 
 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Neproběhlo. Projekty v tomto programu byly zahájeny v průběhu roku 2019 a žádný z nich nebyl ještě 
ukončen. 

Záměry do budoucna: 
Pokračovat v realizaci programu FN.  

* Uvedená suma je český vklad do fondu fondů. Ten je dále doplněn prostředky dalších investorů. 
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** Jedná se o prostředky vyplacené z fondů Lighthouse Ventures a Nation 1, které realizují program – 
z prostředků ESIF i dalších soukromých prostředků). Na úrovni konečných příjemců bylo dále 
kofinancováno 52243977,77 Kč. 
 
Finanční nástroje - investice 

Název programu/výzvy Středoevropský fond fondů 

Cíl  Zvýšit dostupnost ekvitního financování pro 
podnikatelské projekty v růstové fázi. 

Celková alokace 210 000 000* 

Příjem žádostí datum od - do 1. 1. 2018 -  31. 12. 2026** 

Počet schválených žádostí celkem 7 

Počet schválených žádostí MSP 7 

Počet proplacených žádostí celkem 7 

Počet proplacených žádostí MSP 7 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč  296 512 000 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč  296 512 000 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Zatím neproběhlo.  

Záměry do budoucna: 
Pokračovat v realizaci programu FN.  

* Uvedená suma je český vklad do fondu fondů. Ten je dále doplněn prostředky dalších investorů. 
**Program je realizován prostřednictvím soukromých investičních fondů. Příjem žádostí závisí na jejich 
investičním období, uvedená doba je předpoklad. 
 
 

Název programu/výzvy Programy Evropské kosmické agentury (ESA) 

Cíl  Členství v ESA je pro ČR hlavním nástrojem, jak 
ovlivňovat a rozvíjet kosmické aktivity a účastnit se 
kosmických projektů. Právě v ESA jsou v současné 
době prováděny téměř veškeré evropské kosmické 
aktivity, kterou vedou k přípravě prototypů 
a budování plně provozních systémů. Tyto systémy 
jsou následně skrze ESA komercializovány 
průmyslem pro použití v kosmickém sektoru i mimo 
něj. 

Celková alokace 866,2 mil. Kč (2019) 

Příjem žádostí datum od - do 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019  

Počet žádostí celkem 182 (kvalifikovaný odhad; z důvodu realizace 
prostřednictvím ESA nelze zjistit počet neúspěšných 
žádostí, data jsou jen o úspěšných) 

Počet žádostí MSP 102 (kvalifikovaný odhad; z důvodu realizace 
prostřednictvím ESA nelze zjistit počet neúspěšných 
žádostí, data jsou jen o úspěšných) 

Počet schválených žádostí celkem 91 (na základě počtu závazků učiněných v roce 

2019) 

Počet schválených žádostí MSP 51 (na základě počtu závazků učiněných v roce 

2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 91 (na základě počtu závazků učiněných v roce 

2019) 

Počet proplacených žádostí MSP 51 (na základě počtu závazků učiněných v roce 

2019) 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 630 mil. Kč (jedná se o prostředky proplacené v r. 
2019 jako záloha při podepsání kontraktu 
a prostředky proplacené za dokončené kontrakty či 
milníky. Uvedená částka nezahrnuje vnitřní náklady 
ESA. S ohledem na délku projektů velká část 
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aktuálně probíhajících projektů započala před r. 
2017, kdy příspěvky do ESA byly výrazně nižší; další 
platby následují v letech 2020 a dále vždy po 
dosažení milníků stanovených v projektech, resp. 
kontraktech.)  

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 189 mil. Kč (jedná se o prostředky proplacené v r. 
2019 jako záloha při podepsání kontraktu 
a prostředky proplacené za dokončené kontrakty či 
milníky. Uvedená částka nezahrnuje vnitřní náklady 
ESA. S ohledem na délku projektů velká část 
aktuálně probíhajících projektů započala před r. 
2017, kdy příspěvky do ESA byly výrazně nižší; další 
platby následují v letech 2020 a dále vždy po 
dosažení milníků stanovených v projektech, resp. 
kontraktech.) 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Programy ESA, kterých se ČR účastní (celkem se jedná a desítky programů) jsou vybrány a 
financovány v souladu s Národní kosmickým plánem (Národní kosmický plán 2014-2019, od roku 2020 
dle aktualizované verze Národního kosmického plánu efektivního na r. 2020-2025), který klade důraz 
na návratnost investic. Ta je obvykle navázána i na zvyšování zaměstnanosti. Projekty jsou realizovány 
po celé ČR. Pro firmy, zvláště MSP, jsou kontrakty s ESA výhodné zejména díky štědré platbě ke dni 
zahájení projektu (1/3 až 1/2 kontraktu). 

Záměry do budoucna:  
Koncem roku 2019 byl schválen nový Národní kosmický plán 2020-2025 a v souladu s ním vstoupila 
ČR na Radě ESA na ministerské úrovni do řady nových programů ESA. Rozšířil se tak záběr 
dostupných oblastí a otevřely příležitosti pro české firmy podílet se na nové generaci kosmických 
technologií. Roční financování programů ESA Vláda navýšila o 275 mil. Kč. 

 

Název programu/výzvy Rámcový projekt k implementaci podpory, 
kterou ESA poskytne aktivitám týkajícím se 
vesmíru v České republice 

Cíl  Rámcový projekt doplňuje aktivity, které ČR realizuje 
prostřednictvím Evropské kosmické agentury 
o projekty, které v rámci ESA nelze realizovat nebo 
jen velmi komplikovaně a/nebo neefektivně. 

Celková alokace 375 mil. Kč v roce 2019 (v roce 2017 a 2018 se 
taktéž jednalo o částky 375 mil. Kč a shodná částky 
jsou alokovány i na roky 2020-2025) 

Příjem žádostí datum od - do 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

Počet žádostí celkem 18 

Počet žádostí MSP 16 

Počet schválených žádostí celkem 8 

Počet schválených žádostí MSP 8 

Počet proplacených žádostí celkem 8 

Počet proplacených žádostí MSP 8 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 64 mil. Kč (jedná se o závazky vzniklé v roce 2019 
na základě hodnocení předložených projektových 
žádostí (jak ESA, tak českým Výborem Rámcového 
projektu). Uvedená částka nezahrnuje vnitřní 
náklady ESA. Nad rámec této částky Výbor rozhodl 
o vyhrazení 130 mil. Kč z příspěvků v roce 2019 na 
financování tzv. ambiciózních misí, které budou 
realizovány v roce 2020 a jejichž finanční náročnost 
bude vysoce přesahovat rozpočet Rámcového 
projektu v roce 2020. 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 64 mil. Kč tj. 100% celkové částky (jedná se o 
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závazky vzniklé v roce 2019 na základě hodnocení 
předložených projektových žádostí (jak ESA, tak 
českým Výborem Rámcového projektu). Uvedená 
částka nezahrnuje vnitřní náklady ESA. Nad rámec 
této částky Výbor rozhodl o vyhrazení 130 mil. Kč 
z příspěvků v roce 2019 na financování tzv. 
ambiciózních misí, které budou realizovány v roce 
2020 a jejichž finanční náročnost bude vysoce 
přesahovat rozpočet Rámcového projektu v roce 
2020. Očekává se, že větší část těchto prostředků 
využijí MSP. 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Hlavním kritériem pro hodnocení projektů s cílem rozhodnout o podpoře konkrétního projektu je 
ekonomická návratnost. Ta je obvykle navázána i na zvyšování zaměstnanosti. Program byl ustaven 
na roky 2017 a 2018 s možností prodloužení, které bylo aplikováno na r. 2019. Proces schvalování v 
ČR a ESA způsobil, že nové termíny pro předkládání projektů na r. 2019 byly vypsány až v polovině 
roku (červenec, říjen a prosinec). Za období 2017-2018 se podařilo alokovat na projekty ve firmách 
téměř všechny prostředky, za rok 2019 jen část z nich. Výbor Rámcového projektu rozhodl o vyhrazení 
130 mil. Kč z příspěvků v roce 2019 na financování tzv. ambiciózních misí, které budou realizovány v 
roce 2020 a jejichž finanční náročnost bude vysoce přesahovat rozpočet Rámcového projektu v roce 
2020. 

Záměry do budoucna: 
V roce 2019 se povedlo zajistit financování na pokračování programu na roku 2020-2025. Použití 
prostředků bude rozšířeno z čistě technologických projektů na tzv. ambiciózní mise (mnohem 
komplexnější projekty, jejichž součástí je i přímo kosmický let), výcvikový program v ESA pro 
absolventy a mladé profesionály, přístup do laboratoří ESA a konzultační služba (hot line) ESA pro 
české podniky a instituce. 

 
 

Energetika     
 

Název programu/výzvy Obnovitelné zdroje energie, 16 aktivních výzev 

Cíl  Prioritní OSA 3, Zvýšit podíl výroby energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR  

Celková alokace  1 391 498 576 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 85 

Počet žádostí MSP  65 

Počet schválených žádostí celkem 43 

Počet schválených žádostí MSP 34 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

5 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 3 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

35 594 195 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

8 286 486 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
z hlediska absorpční kapacity funkční, nicméně se potýká s regulací podpory zdrojů OZE v podobě 
snižování výkupních cen energie z OZE. Na rozdíl od minulých let tak zůstává z hlediska zájmu 
především oblast spalování biomasy. Významný prvek tvoří oblast individuálních instalací fotovoltaik 
pro vlastní spotřebu. 

Záměry do budoucna: pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK s rozšířením aktivit dle 
možností a požadavků EK na nové zdroje OZE a jejich lepší využívání.  

 
 

Název programu/výzvy Úspory Energie, 8 aktivních výzev 
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Cíl  Prioritní OSA 3, cílem programu je zvýšit 
energetickou účinnost podnikatelského sektoru.  

Celková alokace  16 115 654 516 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 3 602 

Počet žádostí MSP  2 790 

Počet schválených žádostí celkem 2 409 

Počet schválených žádostí MSP 1 901 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

400 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 283 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

1 498 863 311 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

964 765 859 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je z 
hlediska absorpční kapacity funkční a i přes původní obavy je jeho alokace na úrovni podaných žádostí 
o podporu v zásadě pokryta. Pracovní skupina k energetice zřízená na MPO se obecně zatraktivněním 
programu z hlediska podmínek nastavení jednotlivých Výzev dlouhodobě zabývá a hledá efektivní 
řešení. Z hlediska celkové absorpce bude stav programu v konečném důsledku uspokojivý. 

Záměry do budoucna: V roce 2020 připravujeme rozšíření oblastí intervencí o sportoviště a sportovní 
zařízení. Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK s rozšířením aktivit dle možností a 
požadavků EK na nové zdroje tepla a jejich lepší využívání. Budeme pokračovat v novém období 2021-
2027 v rámci OP TAK. 

 

Název programu/výzvy Úspory Energie v SZT, 5 aktivních výzev 

Cíl  Prioritní OSA 3, Zvýšit účinnost soustav zásobování 
teplem  

Celková alokace  2 622 403 498 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 134 

Počet žádostí MSP  16 

Počet schválených žádostí celkem 110 

Počet schválených žádostí MSP 12 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

33 
 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 5 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

335 989 185 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

11 501 139 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je z 
hlediska absorpční kapacity méně vytížený, než byl původní předpoklad, nicméně projekty se realizují 
ve velkém rozsahu, což představuje jejich menší počet při vyšších celkových nákladech. Překážkou 
pro rychlejší implementaci je pak především otázka povolování liniových staveb, která mnohdy naráží 
na fyzické i legislativní překážky a projekty nabírají zpoždění. I přesto očekáváme program z hlediska 
absorpce jako úspěšný, byť příspěvek pro MSP je spíše menšího rozsahu 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK s rozšířením aktivit v oblasti 
úspor o nové oblasti v souladu s požadavky EK na intervence období 2020+, pokud EK tuto oblast 
dovolí k podpoře ze strany MPO. 

 
 

Název programu/výzvy Smart grids I, 5 aktivních výzev 

Cíl  Prioritní OSA 3, Zvýšit aplikaci prvků inteligentních 
sítí v distribučních soustavách  

Celková alokace  211 071 614 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 



 

168 

 

Počet žádostí celkem 19 

Počet žádostí MSP  9 

Počet schválených žádostí celkem 12 

Počet schválených žádostí MSP 6 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

1 
 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 0 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

5 972 670 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

0 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
z hlediska absorpční kapacity méně vytížený, než byl původní předpoklad, což bohužel vedle k 
nesplnění finančních milníků do konce roku 2018. Důvodem je orientace podniků na využití stavu 
ekonomického růstu a upozadění investic do úspor. Výsledkem je mnoho podaných žádostí za menší 
objem peněz, což v roce 2019 napravily nové výzvy a další plánovaná na rok 2020. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory jak v OPPIK s rozšířením aktivit v oblasti 
úspor o nové oblasti v souladu s požadavky EK na intervence období 2020+ (2021 – 2027 nový 
program OP TAK). Program je a bude nadále největším nosným prvkem plnění směrnic EK na úsporu 
energie v ČR. 

 
 
 
 

Název programu/výzvy Program EFEKT 2019 

Cíl  Snížení spotřeby energie a energetické náročnosti 
a snížení negativních vlivů na životní prostředí 

Celková alokace 150 mil. Kč + 26,666 Kč NNV 

Příjem žádostí datum od - do 1.9.2018 – 30.11.2018 

Počet žádostí celkem 369 

Počet žádostí MSP 104 

Počet schválených žádostí celkem 296 

Počet schválených žádostí MSP 101 

Počet proplacených žádostí celkem 274 

Počet proplacených žádostí MSP 101 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 133 548 527 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 16 003 057 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
U příjemců dotace dochází k vyhodnocení dosažených úspor energie. Dosažením úspory energie 
může ovlivnit ekonomiku firmy ve formě úspor finančních nákladů na provoz objektu apod. To může 
mít kladný dopad na zaměstnanost. 

Záměry do budoucna: 
Vyhlášení průběžných výzev na podporu realizace projektů EPC a zavádění energetického 
managementu. 
Vyhlášení nových výzev na rok 2020 (3. čtvrtletí 2019). 
Příprava pokračování programu EFEKT po roce 2021. 

 
 
Finanční nástroje - energetika 

Název programu/výzvy Úspory energie - úvěry 

Cíl  SC 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost 
podnikatelského sektoru“ 

Celková alokace 1,295 mld. Kč 

Příjem žádostí datum od - do 19.9. 2017 – 30.9. 2023 

Počet žádostí celkem 28 

Počet žádostí MSP 28 
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Počet schválených žádostí celkem 16 

Počet schválených žádostí MSP 16 

Počet proplacených žádostí celkem 16 

Počet proplacených žádostí MSP 16 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 40,55 mil Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 40,55 mil Kč 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Pomalý průběh implementace 

Záměry do budoucna: ČMZRB ve spolupráci s EIB a MPO připravuje finanční nástroj pro projekty EPC 
(nyní konzultováno s Komisí).  Začátkem roku 2020 se aktualizovala Výzva - úprava zaměřena na 
doplnění tzv. Energetického hodnocení posuzovaného záměru, kterým lze nahradit Energetický 
posudek, a to u projektů s předpokládanými způsobilými výdaji maximálně do 3 mil. Kč. Zároveň u 
projektů do 3 mil. Kč není vyžadováno povinné spolufinancování od úvěru komerční banky a lze 
zafinancovat až 90% způsobilých výdajů. Plánuje se výrazné snížení celkové alokace na 7,27 mil. 
EUR. 

 
 
Energetika 

Název programu/výzvy Program ENERG 

Cíl  Usnadnit podnikatelům na území hl. m. Prahy 
přístup k financování projektů zaměřených na 
snížení energetické náročnosti jejich činnosti nebo 
využití energie z obnovitelných zdrojů pro jejich 
činnost za účelem dosažení úspor energie 
v konečné spotřebě. 

Celková alokace 129 856 463 Kč 

Příjem žádostí datum od - do 17. 9. 2018 – 31. 12. 2019 (výzva II) 

Počet žádostí celkem 12 

Počet žádostí MSP 12 

Počet schválených žádostí celkem 4 

Počet schválených žádostí MSP 4 

Počet proplacených žádostí celkem 4 

Počet proplacených žádostí MSP 4 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 19 244 636,12 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 19 244 636,12 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Program je jedním z pilotních projektů rozvoje finančních nástrojů v ČR. Po schválení změny programu 
v roce 2018 (rozšíření způsobilých příjemců, rozšíření způsobilých výdajů finančního příspěvku i na 
technickou podporu spojenou s přípravou projektu a změny vedoucí ke snížení administrativní 
náročnosti spojené s podáním žádosti) došlo ke zvýšení zájmu žadatelů o podporu. Zvýhodněný úvěr 
je poskytován prostřednictvím ČMZRB. 

 
 
 
 

Podpora exportu   
 

Název programu/výzvy Marketing, Výzva I - IV 

Cíl  Prioritní OSA 2, Cílem programu je posílení 
růstových motivací MSP, jejich schopnosti 
a marketingové připravenosti nacházet nové trhy 
mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně 
a udržet se na nich včetně podpory zapojování do 
mezinárodních programů. S tím souvisí zvýšená 
schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování 
exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. 
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Celková alokace  1 320 000 000 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 2015 - 2019 

Počet žádostí celkem 846 (výzvy I – IV) 

Počet žádostí MSP  846 (výzvy I – IV) 

Počet schválených žádostí celkem 412 (výzvy I- IV) 

Počet schválených žádostí MSP 412 (výzvy I - IV) 

Počet proplacených žádostí o platbu v roce 
2019 celkem 

306 (výzvy I - IV) 

Počet proplacených žádostí MSP v roce 2019 306 (výzvy I - IV) 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 
v roce 2019 

149 528 234,31 Kč 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 
v roce 2019 

149 528 234,31 Kč 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Program je 
z hlediska absorpční kapacity vytížený a významně přispívá k možnostem uplatnění příjemců na 
zahraničních trzích a navazování mezinárodních obchodních kontaktů. V rámci toho kooperuje s tzv. 
Interními projekty realizované Agenturami CzechTrade, CzechInvest. 

Záměry do budoucna: Pokračování v obdobné formě podpory v OP TAK (účast MSP na zahraničních 
veletrzích a výstavách), a to jak v individuálních projektech, tak i ve formě interních projektů. Navržené 
je zjednodušení postupů hodnocení a schvalování projektů. Rovněž by měl být program rozšířen o 
další marketingové aktivity nad rámec účastí na mezinárodních veletrzích.  

 

Název programu/výzvy Program podpory MARKETING/OPPIK 
NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH 
ÚČASTÍ 

Cíl  Prioritní osa 2 – „Rozvoj podnikání 
a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků“ 
Cíl – posílení mezinárodní konkurenceschopnosti 
MSP se sídlem v ČR prostřednictvím společných 
účastí na zahraničních veletrzích a výstavách 

Celková alokace/rozpočet projektu 190 345 190,00,- Kč  

Příjem žádostí datum od – do od 18. 7. 2016 do 30. 6. 2020 

Počet žádostí celkem  227 (r. 2019) 

Počet žádostí MSP  227 (r. 2019) 

Počet schválených žádostí celkem 212 (r. 2019) 

Počet schválených žádostí MSP 212 (r. 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 212 účastníků na 25 realizovaných akcích (r. 2019) 
688 účastníků na 76 realizovaných akcích (celkem 
zatím za 2016-2019 

Počet proplacených žádostí MSP 212 účastníků na 25 realizovaných akcích (r. 2019) 
688 účastníků na 76 realizovaných akcích (celkem 
zatím za 2016-2019 
(MI počet účastí MSP – 750) 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 43 830 868,55 Kč (celkem zatím za 2016-2019) 
14 129 475,98 Kč za akce realizované v r. 2019 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 43 830 868,55 Kč (celkem zatím za 2016-2019) 
14 129 475,98 Kč za akce realizované v r. 2019 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu apod.): Účastníci 
projektu oceňují podporu na akcích, díky jejich účasti se zvyšuje povědomí o jejich firmě, které 
následně přispívá k zvýšení produkce a vývozu jejich produktů, což má kladný vliv na posílení a růst 
zaměstnanosti. 

Záměry do budoucna: pokračování v obdobné formě podpory mezinárodní konkurenceschopnosti 
českých podnikatelských subjektů – projekt NOVUMM byl hlasováním ŘV per rollam dne 10. 8. 2020 
prodloužen do 31. 12. 2022. 

 

Název programu/výzvy Program podpory MARKETING/OPPIK 
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NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH 
ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

Cíl  Prioritní osa 2 – „Rozvoj podnikání 
a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ 
Cíl – posílení mezinárodní konkurenceschopnosti 
MSP se sídlem v ČR prostřednictvím společných 
účastí na zahraničních veletrzích a výstavách 

Celková alokace/rozpočet projektu 97 922 595,01 Kč  

Příjem žádostí datum od – do od 18. 7. 2016 do 30. 6. 2020 

Počet žádostí celkem 99 (r. 2019) 

Počet žádostí MSP 99 (r. 2019) 

Počet schválených žádostí celkem 94 (r. 2019) 

Počet schválených žádostí MSP 94 (r. 2019) 

Počet proplacených žádostí celkem 92 účastníků na 14 realizovaných akcích (r. 2019) 
275 účastníků na 38 realizovaných akcích (celkem 
zatím za 2016–2019) 

Počet proplacených žádostí MSP 92 účastníků na 14 realizovaných akcích (r. 2019) 
275 účastníků na 38 realizovaných akcích (celkem 
zatím za 2016-2019) 
(MI – počet účastí MSP: 300 na celý projekt) 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 19 115 297,39 Kč (celkem zatím za 2016-2019) 
(6 751 812,84 Kč za akce realizované v r. 2019) 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 19 115 279,39 Kč  
(6 751 812,84 Kč za akce realizované v r. 2019) 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu apod.): Účastníci 
projektu oceňují podporu na akcích projektu NOVUMM KET, která přispívá k jejich zviditelnění na 
zahraničním trhu, čím byla podpořena jejich mezinárodní konkurenceschopnost. To následně přispívá 
k zvýšení produkce a vývozu jejich produktů, což má kladný vliv na posílení a růst zaměstnanosti. 

Záměry do budoucna: pokračování v obdobné formě podpory mezinárodní konkurenceschopnosti 
českých podnikatelských subjektů – projekt NOVUMM KET byl hlasováním ŘV per rollam dne 10. 8. 
2020 prodloužen do 31. 12. 2022. 

 

Název programu/výzvy Program podpory MARKETING/OPPIK 
Interní projekt agentury CzechTrade: DESIGN 
pro konkurenceschopnost 2016-2018 (DESIGN) 
Prioritní osa 2 – „Rozvoj podnikání 
a konkurence-schopnosti malých a středních 
podniků“ 

Cíl  Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP 
prostřednictvím zvýhodněných designérských 
služeb, které poskytují designéři z Adresáře 
designérů a kvalitní propagace designu v zahraničí. 

Celková alokace/rozpočet projektu 26 987 520 Kč 

Příjem žádostí datum od – do 16. 7. 2016 – 31. 12. 2021 

Počet žádostí celkem 247 

Počet žádostí MSP 247 

Počet schválených žádostí celkem 169 

Počet schválených žádostí MSP 169 

Počet proplacených žádostí celkem 127 

Počet proplacených žádostí MSP 127 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 9 319 294,07 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 9 319 294,07 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu apod.): Firmy uvádějí, že 
v 97 % se investice do designu podílela na zvýšení přidané hodnoty výrobků. 38 % podpořených 
produktů MSP bylo vyvezeno do zemí mimo EU. Mezi nejčastější exportní teritoria mimo EU v rámci 
Evropy patří Rusko a Ukrajina, své zastoupení zde má také Švýcarsko a Norsko. Co se týká exportu 
do mimoevropských států, tak zde převažují státy jako Austrálie, Japonsko, Čína nebo Chile. Některé 
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MSP našly odběratele pro své produkty i v afrických zemích – Ghana a JAR. (Zdroj: Monitorovací 
dotazníky) 

Záměry do budoucna: pokračování v obdobné formě podpory mezinárodní konkurenceschopnosti 
českých podnikatelských subjektů – projekt DESIGN byl hlasováním ŘV per rollam dne 10. 8. 2020 
prodloužen do 31. 12. 2022. 

 

Název programu/výzvy Program rozvojového partnerství pro soukromý 
sektor – Program B2B  
Česká rozvojová agentura 

Cíl  Cílem programu je podpořit podnikatelské subjekty 
při vstupu na rozvojové trhy. Program B2B nabízí 
firmám možnost expanze na nové trhy v rámci 
společensky prospěšných a udržitelných projektů. 
Program je vhodný pro malé a střední podniky, které 
přináší inovativní podnikatelské náměty 
s potenciálem řešení problémů v rozvojových 
zemích. 

Celková alokace 33 578 779 Kč (28 500 000 Kč* ze ZRS ČR, 
2 391 216 z asistence Sýrii a 2 687 563 z asistence 
Iráku) 

Příjem žádostí datum od - do 14.11.2018 – 2.1.2019 hlavní výzva B2B 
12.4.2019 – 15.5.2019 tzv. malá výzva B2B 
20.2.2019 – 25.3.2019 Sýrie, Irák 

Počet žádostí celkem 117 (68 + 31 ZRS + 5 SY + 13 IQ)  

Počet žádostí MSP 117 

Počet schválených žádostí celkem 70 (33 + 21 ZRS + 5 SY + 11 IQ)  

Počet schválených žádostí MSP 70 

Počet proplacených žádostí celkem 70 (54 ZRS, 5 Sýrie, 11 Irák) 

Počet proplacených žádostí MSP 70 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 37 800 460,44 Kč (32 819 308,73 Kč* ze ZRS ČR, 
2 316 240,38 Kč z Obnovy Sýrie a 2 664 911,33 
z asistence Iráku) 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 37 800 460,44 Kč 

*Rozdíl mezi celkovou alokací na rok 2018 a celkovým objemem proplacený žádostí (4 319 
308,73 Kč) je částka, která byla čerpána z nespotřebovaných výdajů předchozího roku. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Na vyhodnocování výsledků projektů spolupracuje Česká rozvojová agentura (ČRA) se zastupitelskými 
úřady (ZÚ), které provádějí monitoring projektů v místě realizace. V roce 2019 proběhla též komplexní 
evaluace Programu B2B, na jejímž základě byly upraveny podmínky podpory z programu a došlo k 
většímu provázání s Mapou oborových příležitostí MZV.  
Záměry do budoucna: 
Posílit rozvojový dopad projektů a zaměření projektů na skutečnou mezifiremní spolupráci (B2B); docílit 
většího využití studií proveditelnosti k praktické realizaci s využitím podpory z nových finančních 
nástrojů ve společné gesci MZV a Českomoravské záruční a rozvojové banky / ČMZRB (Program 
Záruka ZRS) i v gesci EU (Evropský fond pro udržitelný rozvoj / EFSD). 

 
 

Název programu/výzvy Projekty na podporu ekonomické diplomacie - 
PROPED 
 

Cíl  Jedná se o cíleně zaměřené akce zastupitelských 
úřadů ČR v zahraničí na podporu proexportních 
aktivit českých firem a jejich vstupu na zahraniční 
trhy.  

Celková alokace 51 000 000 Kč (alokované finanční prostředky 
v rámci Ujednání o principech a zásadách 
spolupráce mezi ministerstvem zahraničních věcí 
a zainteresovanými resorty a institucemi, tj. MZV 
a MO, MPO, MZe, MMR) 
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Příjem žádostí datum od - do 1. 10. 2018 – 21. 10. 2018 první výzva  
29. 4. 2019 – 15. 5. 2019 druhá výzva 

Počet žádostí celkem 419 

Počet žádostí MSP 419 

Počet schválených žádostí celkem 364 

Počet schválených žádostí MSP 364 

Počet proplacených žádostí celkem 298 

Počet proplacených žádostí MSP 298 

Celkový objem schválených žádostí v Kč 48 600 000 Kč 

Celkový objem schválených žádostí MSP v Kč 48 600 000 Kč (nedočerpané alokované finanční 
prostředky se převádějí do rozpočtu dalšího 
finančního roku)  

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) představují klíčový nástroj ekonomické 
diplomacie České republiky, který pomáhá českým firmám při vstupu na zahraniční trhy. PROPED 
představují jedinečnou příležitost pro vytvoření nových kontaktů, prezentací výrobků a služeb 
a nabídku českých komplexních řešení zahraničním partnerům. V tomto směru mají pozitivní dopad na 
zaměstnanost, ekonomiku firem a rozvoj regionů.  
V roce 2019 se uskutečnilo cca 300 projektů, kterých se zúčastnilo přibližně 1600 podnikatelských 
subjektů z řad malých a středních podniků, které vyjádřili spokojenost s organizací projektů, a vysoce 
hodnotily jejich přínos. Firmy především vítají, že projekty pomáhají českým firmám otevírat nové 
obchodní příležitostí na vzdálených a složitých trzích.  

Záměry do budoucna: 
V roce 2020 se počítá s realizací cca 300 projektů ekonomické diplomacie téměř ve stovce zemí.  Na 
tyto projekty (tj. projekty na podporu ekonomické diplomacie PROPED, marketing v zahraničí a projekty 
na podporu ekonomických aktivit v zahraničí PROPEA, bylo alokováno přibližně 62. mil. Kč. 
Společný nástroj je cesta k maximální racionalizaci rozpočtu na projekty a aktivity v zahraničí, přičemž 
implementace projektů a aktivit zůstává v rukou gestorů, tj. partnerů projektu. Jejich role se může 
pružně a rychle měnit či posilovat podle aktuálních priorit, a to i v době mimořádných situací. V tomto 
smyslu jde o zcela unikátní nástroj.   

 
 

Název programu/výzvy České oficiální účasti Ministerstva průmyslu 
a obchodu na mezinárodních veletrzích 
a výstavách v zahraničí (Nejedná se o formální 
výzvu, viz poznámka). 

Cíl  Podpora českých podnikatelských subjektů na 
veletrzích a výstavách, usnadnění jejich pronikání 
na zahraniční trhy a propagace České republiky ve 
světě 

Celková alokace 68.6 mil. Kč 

Příjem žádostí datum od - do Průběžně 

Počet žádostí celkem 273 

Počet žádostí MSP 168 

Počet schválených žádostí celkem 273 

Počet schválených žádostí MSP 168 

Počet proplacených žádostí celkem 273 

Počet proplacených žádostí MSP 168 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč N/A – nejedná se o proplácení žádostí, jedná se 
o úhradu služeb na veletrhu (např. nákup základní 
části výstavní plochy, stavba stánku, technické 
služby) 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč dtto 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): 
Z dotazníků obdržených z akcí za rok 2019 vyplývá, že se vystavovatelé během účasti na veletrzích 
setkali se 7 946 relevantními obchodními kontakty. Účast na akcích s podporou MPO směřovala k 
odhadu uzavření kontraktů v celkové výši cca 5.3 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že posouzení 
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ekonomických efektů veletržních účastí není snadné a závisí na několika faktorech (zejména na ochotě 
vystavovatelů tyto údaje poskytnout či dlouhém časovém horizontu uzavření kontraktů – mnohdy i v 
řádu několika let), uváděná čísla se od těch koncových mohou lišit. Pokud by skutečně došlo k uzavření 
kontraktů v uváděné výši, znamenalo by to, že každá investovaná koruna do programu ČOÚ v roce 
2019 přinesla zpět cca 77násobek. 
Pozn.: České oficiální účasti nejsou určeny výlučně pro MSP. MSP však tvoří nadpoloviční část 
účastníků (61.5 %) ČOÚ. Tento indikátor je rovněž podstatný pro implementaci Exportní strategie. 
Proto ČOÚ zařazujeme do evidence pro informaci. 

Záměry do budoucna: 
Pokračovat v programu Českých oficiálních účastí, pro letošní rok bylo schváleno 29 akcí, je rovněž 
schválen seznam akcí na rok 2021 a indikativní seznam na rok 2022. 

 
 

Podpora Start-upů 

Název programu/výzvy ESA BIC Prague (vč. Pobočky Brno) 

Cíl  V podnikatelském inkubátoru ESA BIC Prague se 
zaměřujeme na inkubaci a rozvoj technologicky 
progresivních startupů, které ve svých komerčních 
produktech či službách využívají kosmické 
technologie nebo družicová data. Naším 
dlouhodobým cílem je zvýšit konkurenceschopnost 
České republiky, podporovat začínající firmy v růstu 
a pomoci jim při vývoji inovativních produktů 
s vysokou přidanou hodnotou. Celkově podpoříme 
34 začínajících firem. 

Celková alokace 86 400 000 Kč (na 5 let) 

Příjem žádostí datum od - do 1. 8. 2016 - 31. 12. 2020 

Počet žádostí celkem 24 (za rok 2019) 

Počet žádostí MSP 24 (za rok 2019) 

Počet schválených žádostí celkem 8 

Počet schválených žádostí MSP 8 

Počet proplacených žádostí celkem 17 

Počet proplacených žádostí MSP 17 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč V roce 2019 bylo startupům proplaceno 7,8 mil. Kč, 
a to jak nově vybraným, tak již dříve inkubovaným- 
proto číslo proplacených je vyšší než schválených 
(grant je vyplácen postupně dle dosažených milníků 
v průběhu až dvou let). 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč V roce 2019 bylo startupům proplaceno 7,8 mil. Kč, 
a to jak nově vybraným, tak již dříve inkubovaným- 
proto číslo proplacených je vyšší než schválených 
(grant je vyplácen postupně dle dosažených milníků 
v průběhu až dvou let). 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Z 25 do současnosti podpořených firem jich 24 stále operuje (1 startup skončil kvůli neshodě s 
investorem), což je u startupů velice dobrý poměr.  V současné době máme první alumni programu: 
Přes 50% podpořených startupů získalo soukromé investice v celkové výši 240 mil. CZK. 2 startupy 
získaly kompetitivní granty ESA – Kickstart. Další startup – Dronetag, vyhrál prestižní evropskou tech 
soutěž Galileo Masters. Dle mezinárodní studie platí, že z 1 investovaného EURA do kosmického 
průmyslu se vrátí do ekonomiky 5 až 8x. Na region Prahy a Brna má ESA BIC dopad relevantní – 
stěhují se za námi firmy z regionů i sousedních států (Slovensko, Švýcarsko, Indie, Egypt.), aby se do 
programu dostaly, a zaměstnávají především inženýry a vývojáře. 

Záměry do budoucna: 
V roce 2020 je s partnery (ESA, MPO, JHMK, HMP, MD, CzechInvest) řešeno pokračování programu 
na dalších 5 let. Od roku 2019 se program více zaměřuje na upstream projekty (aplikace technologií 
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ve vesmíru) a after-care firem, které program absolvovaly (alumni). Hodláme rozšířit pomoci i více na 
střední podniky a získat do ČR poslední zbylý program v rámci ESA Space Solutions – ESA 
Ambasadora (bude tento rok vytvořeno tzv. Národní ESA Space Solutions centrum). Bude organizován 
třetí ročník úspěšného Czech Space Week, pro český kosmický průmysl a veřejnost. 

 

 

Název programu/výzvy Interní projekt Agentury CzechInvest pro podporu 

začínajících inovativních podnikatelů 

Výzva I programu Marketing, prioritní osa č. 2 Rozvoj 

podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 

Doba realizace: 2016-2020 

Cíl  Globálním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti 
ekonomiky ČR a její přiblížení úrovni předních průmyslových 
zemí Evropy v souladu s cílem OP PIK. 
Hlavním cílem projektu je urychlení rozvoje podnikatelských 
aktivit inovativních MSP a získání zkušeností s podnikáním jak 
v ČR, tak na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím 
specifických poradenských služeb mentorů, přenosu 
podnikatelského know-how, podpory komercializace produktu 
a transferu výsledků vývojových a inovačních aktivit. 
Specifické cíle 

▪ Podpořit podnikavost v ČR 
▪ Zvýšit podíl start-upů a jejich úspěšné adaptace do 

podnikání 
▪ Podpořit rozvoj podnikání inovativních MSP 
▪ Usnadnění přístupu k alternativním zdrojům financování 
▪ Zajistit přístup k poradenským službám pro MSP 
▪ Zlepšit manažerské dovednosti podnikatelů 
▪ Internacionalizace MSP 
▪ Prohloubení znalostí z mezinárodního prostředí a přenos 

know-how do ČR 

Celková alokace  195 281 864 Kč celkem (2016-2021), z toho 45 000 498,31 Kč na 
rok 2019 

Příjem žádostí datum od - do V IP příjem přihlášek: 
CzechStarter: 

- I. výzva - 15. 4. - 30. 4. 2017 
- II. výzva - 2. 11. - 16. 11. 2017 
- III. výzva - 22. 3. - 26. 4. 2018 
- IV. výzva - 17. 9. - 5. 11. 2018 
- V. výzva - 30. 9. - 1. 11. 2019 (realizace 2020) 

CzechDemo: 
- VIII. výzva – 2. 10. – 22. 11. 2018 
- IX. výzva – 5. 12. 2018 – 5. 2. 2019 
- X. výzva – 26. 2. – 26. 3. 2019 
- XI. výzva – 2. 4. – 2. 5. 2019 
- XII. výzva – 2. 5. – 31. 7. 2019 
- XIII. výzva – 1. 8. – 31. 8. 2019 (realizace 2020) 
- XIV. výzva – 1. 10. – 11. 11. 2019 (realizace 2020) 
- XV. výzva – 1. 11. – 1. 12. 2019 (realizace 2020) 
- XVI. výzva – 16. 12. 2019 – 6. 2. 2020 (realizace 2020) 

     
CzechAccelerator:        

- IV. výzva – 25. 6. – 1. 8. 2018 
- V. výzva – 20. 9. – 16. 11. 2018 
- VI. výzva – 18. 3. – 30. 4. 2019 
- VII. výzva – 3. 7. – 31. 7. 2019 (realizace 2020) 
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- VIII. výzva – 11. 9. – 31. 10. 2019 (realizace 2020) 
- IX. výzva – 1. 11. – 28. 11. 2019 (realizace 2020) 
- X. výzva – 10. 12. 2019 – 10. 1. 2020 (realizace 2020) 

    
CzechMatch:  

- III. výzva – 2. 10. – 2. 11. 2019 
- IV. výzva – 5. 12. 2018 – 5. 2. 2019 
- V. výzva – 26. 2. – 26. 3. 2019 
- VI. výzva – 2. 4. – 2. 5. 2019 
- VII. výzva – 2. 5. – 31. 7. 2019 
- VIII výzva – 3. 9. – 3. 10. 2019 (realizace 2020)       
- IX. výzva – 1. 11. – 1. 12. 2019 (realizace 2020) 
- X. výzva – 16. 12. 2019 – 6. 2. 2020 (realizace 2020)      

Počet žádostí celkem V IP přihlášek: 
CzechStarter: 
III. výzva – 9; IV. výzva – 13; V. výzva 23; VI. výzva – 67 (realizace 
2020) 
CzechDemo: 
VIII. výzva – 4; IX. výzva – 21; X. výzva – 11; XI. výzva – 3; XII. 
výzva – 26; XIII. výzva – 12 (realizace 2020); XIV. výzva – 18 
(realizace 2020); XV. výzva – 2 (realizace 2020); XVI. výzva – 3 
(realizace 2020)        
CzechAccelerator:        
V. výzva – 22; V. výzva – 18; VI. výzva – 15; VII. výzva – 12 
(realizace 2020); VIII. výzva – 0 (realizace 2020); IX. výzva – 12 
(realizace 2020); X. výzva – 0 (realizace 2020) 
CzechMatch:  
III. výzva – 12; IV. výzva – 22; V. výzva – 6; VI. výzva – 8; VII. 
výzva – 27; VIII výzva – 7 (realizace 2020); IX. výzva – 1 
(realizace 2020); X. výzva – 22 (realizace 2020)      

Počet žádostí MSP V IP přihlášek (projektu se mohou účastnit pouze MSP): 
CzechStarter: 
III. výzva – 9; IV. výzva – 13; V. výzva – 23; VI. výzva – 67 
(realizace 2020) 
CzechDemo: 
VIII. výzva – 4; IX. výzva – 21; X. výzva – 11; XI. výzva – 3; XII. 
výzva – 26; XIII. výzva – 12 (realizace 2020); XIV. výzva – 18 
(realizace 2020); XV. výzva – 2 (realizace 2020); XVI. výzva – 3 
(realizace 2020)       
CzechAccelerator:        
IV. výzva – 22; V. výzva – 18; VI. výzva – 15; VII. výzva – 12 
(realizace 2020); VIII. výzva – 0 (realizace 2020); IX. výzva – 12 
(realizace 2020); X. výzva – 0 (realizace 2020) 
CzechMatch:  
III. výzva – 12; IV. výzva – 22; V. výzva – 6; VI. výzva – 8; VII. 
výzva – 27; VIII výzva – 7 (realizace 2020); IX. výzva – 1 
(realizace 2020); X. výzva – 22 (realizace 2020)     

Počet schválených žádostí celkem V IP přihlášek, resp. účastníků, s nimiž je podepsaná smlouva: 
CzechStarter: 
III. výzva – 7; IV. výzva – 7; V. výzva – 10; VI. výzva – 24 
(realizace zahájena duben 2020) 
CzechDemo: 
VII. výzva – 4; IX. výzva – 9; X. výzva – 8; XI. výzva – 0; XII. výzva 
– 17      
CzechAccelerator:        
IV. výzva – 8; V. výzva – 9; VI. výzva – 8 
CzechMatch:  
III. výzva – 0; IV. výzva – 4 (resp. 3 účastníci); V. výzva – 5; VI. 
výzva – 0; VII. výzva - 12     
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Počet schválených žádostí MSP V IP přihlášek, resp. účastníků, s nimiž je podepsaná smlouva: 
CzechStarter: 
III. výzva – 7; IV. výzva – 7; V. výzva – 10; VI. výzva – 24 
(realizace zahájena duben 2020) 
CzechDemo: 
VII. výzva – 4; IX. výzva – 9; X. výzva – 8; XI. výzva – 0; XII. výzva 
– 17       
CzechAccelerator:        
IV. výzva – 8; V. výzva – 9; VI. výzva – 8 
CzechMatch:  
III. výzva – 0; IV. výzva – 4 (resp. 3 účastníci); V. výzva – 5; VI. 
výzva – 0; VII. výzva – 12    

Počet proplacených žádostí 

celkem 

V IP smluv: 
CzechAccelerator: 25 
CzechDemo: 38 
CzechMatch: 20 
CzechStarter: 16 (tj. nově zahájených projektů, z předchozího 
roku pokračovalo dalších 8, skončeno červen 2019) 
Celkem: 99 (resp. 107) 

Počet proplacených žádostí MSP V IP smluv: 
CzechAccelerator: 25 
CzechDemo: 38 
CzechMatch: 20 
CzechStarter: 16 (tj. nově zahájených projektů, z předchozího 
roku pokračovalo dalších 8, skončeno červen 2019) 
Celkem: 99 (resp. 107) 

Celkový objem proplacených 

žádostí v Kč 

V IP smluv: 
CzechAccelerator: 18 815 186 Kč 
CzechDemo: 2 540 663 Kč 
CzechMatch: 2 509 286 Kč 
CzechStarter: 7 487 184 Kč  
Celkem: 31 352 319 Kč 

Celkový objem proplacených 

žádostí MSP v Kč 

V IP smluv: 
CzechAccelerator: 18 815 186 Kč 
CzechDemo: 2 540 663 Kč 
CzechMatch: 2 509 286 Kč 
CzechStarter: 7 487 184 Kč  
Celkem: 31 352 319 Kč 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu apod.):  
Ekonomické přínosy /viz Projektová dokumentace – Popis projektu 

 Zvýšení tržeb podniků 
 Zvýšení konkurenceschopnosti českých inovativních MSP  
 V dlouhodobém horizontu vytvoření předpokladů pro ekonomický růst společností a zvýšení 

zaměstnanosti  
 Zvýšení zájmu o podnikání ve společnosti 
 Možnost využití fondů rizikového kapitálu  
 Možnost získání finančních prostředků na rozvoj svých aktivit – spolupráce s business angels, 

investory, bankami a ostatními investičními fondy 
 Snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony 

 
Mimoekonomické přínosy /viz Projektová dokumentace – Popis projektu 

 Podpora podnikatelského prostředí v ČR 
 Propagace ČR jako inovativní země podporující rozvoj byznysu 
 Rozvoj a kultivace ekosystému pro začínající společnosti 
 Podpora MSP v různých stádiích rozvoje  
 Vytvoření start-upové komunity založené na sdílení kontaktů, informací, zkušenosti apod.  
 Navazování kontaktů, uzavřená partnerství, smlouvy a zakázky 
 Podpora vhodného výběru mentora, Destinace, cílové skupiny zákazníků, obchodního 

partnera pro společnost 
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 Zdokonalování prezentace firmy, vnitropodnikové kultury, business plánu 
 Pokrytí širokou nabídkou zvýhodněných poradenských služeb 
 Podpora komercializace produktů 
 Podpora zdravého sebevědomí podnikatelů v konkurenčním prostředí 
 Motivace k realizaci inovativních nápadů 
 Možnost zapojení se většímu počtu MSP díky širšímu záběru oborů podnikání, stáří firem, 

celorepublikovému i mezinárodnímu rozsahu 
 Zviditelnění a prezentace českých inovativních MSP na zahraničních trzích  
 Transfer know-how ze zahraniční destinace do ČR 
 Umožnění rychlejšího vstupu na zahraniční trhy 
 Seznámení MSP s podnikatelským ekosystémem v zahraniční destinaci 
 Napojení se na celosvětovou start-upovou komunitu zahrnující partnery, investory, zákazníky 
 Podpora hledání zahraničních obchodních partnerů a vytváření sítí spolupráce 
 Získávání manažerských dovednosti a marketingových schopnosti pro fungování na 

zahraničních trzích 
 Načerpání praktických informací k rozvoji globálního podnikání, předání praktických 

zkušeností od podnikatelů a ověření globálního potenciálu 
 Podpora účasti českých společnosti v mezinárodních soutěžích, konferencích či festivalech, 

kde mají možnost získat investici a medializovat produkt 
 Příprava profesionálních materiálů pro start-upy na jednání s investory 
 Informování veřejnosti o start-upové scéně na různých akcích a prostřednictvím dalších aktivit 

IP 
 Poskytování informací o české start-upové komunitě prostřednictvím interaktivního portálu 

 
Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů povinných k naplnění /viz Projektová dokumentace – Popis 
projektu 
 
Z úrovně IP budou příjemcem dotace povinně vykazovány a naplňovány následující indikátory9:  

a) povinné k výběru10 (monitorovací bez stanovené cílové hodnoty):  
 10104 Počet podniků pobírajících nefinanční podporu - počet MSP účastnících se 

projektu (výklad: jako Účastník se počítá IČ), cílová hodnota po ukončení IP je 70 
podpořených MSP. 

 10305 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) - koneční 
uživatelé, cílová hodnota není stanovena. 

b) povinné k naplnění (závazné se stanovenou cílovou hodnotou): 
 23202 Počet využitých oblastí služeb – níže uvedená tabulka znázorňuje 4 oblasti 

služeb (KA) realizovaných v IP: 
i) Podpora internacionalizace MSP 
ii) Strategické řízení a management inovací 
iii) Služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí 
iv) Další související služby na zvýšení marketingových a manažerských 

dovedností MSP 
Další sledované ukazatele 
Nad rámec výše uvedených monitorovacích indikátorů se bude v rámci pravidelného reportingu 
u všech podpořených MSP (podle jednotlivých KA) sledovat níže uvedené ukazatele úspěšnosti: 
KA CzechAccelerator 
 Výkonnost podniku (obrat či zisk) 
 Jednání s investory (aktuálně probíhající) 
 Pokračování v obchodních aktivitách v Destinaci 
 Objem získaných zakázek (od účasti v KA) 
 Růst počtu zaměstnanců (od účasti v KA) 
 Účast na mezinárodních akcích a soutěžích 
KA CzechStarter 
 Výkonnost podniku (obrat či zisk) 

 
9 Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory) jsou indikátory, které spadají do množiny indikátorů 

povinných k výběru, ale u kterých se Žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. U ostatních 

indikátorů povinných k výběru Žadatel nestanovuje cílovou hodnotu. 
10 Žadatel/příjemce dotace bude, sledovat nad rámec těchto indikátorů koncové příjemce a jejich relevantní 

ekonomické ukazatele, tzn. IČO a např. výkony pro účely evaluací, a to po dobu 5 let. 
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 Komercializace prototypu, beta verze 
 Umístění produktu na zahraničním trhu 
 Růst počtu zaměstnanců (od účasti v KA) 
 Jednání s investory (aktuálně probíhající) 
 Vstup do dalších projektů, programů a aktivit směřující k internacionalizaci firem (např. účast v KA 

CA, na mezinárodních soutěžích apod.) 
KA CzechMatch 
 Nalezení zákazníka, obchodního partnera či další formy spolupráce 
 Rozvoj byznysu na daném trhu 
KA CzechDemo 
 Objem získaných zakázek v souvislosti s účastí v KA  
 Počet získaných kontaktů během akce 
 Nalezení zákazníka 
 Účast v soutěži (postup do dalšího kola) 
Top v roce 2019 

- Rozběhlo se kompletní portfolio programů na podporo start-upů (KA).  
- Bylo podpořeno 146 start-upů (CzechStarter; CzechDemo, CzechAccelerator 

a CzechMatch) za více než 350 mil. Kč.  
- Uskutečnilo se 244  akcí z toho 63 startupů inkubovaných v ČR. 
- Na 99 akcí startupů bylo zorganizovaných v zahraničí v 13 destinacích  
- Měsíčně je 5 start-upů vysíláno do zahraniční.  
- Uskutečnilo se 21 zahraničních konferencí  
-   

Záměry do budoucna: 
IP v roce 2020 

• plánujeme podpořit firmy v zahraničních destinacích organizací akcí v rámci CzechStarter, 
CzechDemo CzechAccelerator a  CzechMatch (TechDay New York, Collison Toronto, 
Unbound Singapore, RISE Hong Kong, DLD Tel Aviv, TechCrunch San Francisco, TechDay 
London, WebSummit Lisabon). 

 

Název programu/výzvy Astropreneurs 

Cíl  Astropreneurs je tříměsíční akcelerační program 
zaměřený na podporu podnikatelů, startupů 
a malých a středních podniků, které jsou zapojeny 
do kosmických aktivit nebo ve svých produktech 
a službách využívají kosmické technologie 
a družicová data. Projekt probíhá od ledna 2018 do 
června 2020 a je financován z programu Horizont 
2020. 

Celková alokace (nevznikají žádné finanční nároky, jde o mentoring) 

Příjem žádostí datum od - do 01/01/2018 - 31/12/2020 

Počet žádostí celkem (nelze stanovit, startupy se hlásí do programu a 

následně jsou rozděleny mezi jednotlivé partnerské 

organizace) 

Počet žádostí MSP (nelze stanovit) 

Počet schválených žádostí celkem 13 (startupy z Evropské unie, nejen z České 

republiky) 

Počet schválených žádostí MSP 13 

Počet proplacených žádostí celkem (nevznikají žádné finanční nároky, jde o mentoring) 

Počet proplacených žádostí MSP (nevznikají žádné finanční nároky, jde o mentoring) 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč (nevznikají žádné finanční nároky, jde o mentoring) 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč (nevznikají žádné finanční nároky, jde o mentoring) 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
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Jedná se o mezinárodní program, do kterého se mohou hlásit startupy z celé Evropské unie. Na tomto 
programu spolupracuje 8 partnerských organizací z 8 členských států Evropské unie, za Českou 
republiku to je CzechInvest. V roce 2019 proběhly celkem 4 výběry a v jejich rámci bylo vybráno celkem 
13 startupů. Každý z nich dostane až 50 hodin mentoringu zaměřeného na kosmické technologie, 
podnikání a financování, žádné přímé finance. Na vyhodnocení efektivnosti je zatím brzy, avšak v rámci 
programu Astropreneurs je efektivnost sledována. 

Záměry do budoucna: 
V roce 2020 proběhnou další dva výběry startupů. I nadále by měl program Astropreneurs sloužit jako 
preinkubační fáze před přihlášením do ESA BIC Prague pro projekty, které ještě nejsou na takové 
úrovni, aby přihlášku mohly poslat. 

 
 
Sociální podnikání 
 
Název programu/výzvy INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ 

PROGRAM -SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 
Specifický cíl 4.1 - Integrovaný regionální 
operační program – sociální podnikání v CLLD 

Cíl  Cílem je vznik a rozvoj sociálních podniků, které 
umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám, 
ohroženým sociálním vyloučením, vstup na trh práce 
a do podnikatelského prostředí. Ve výzvách IROP na 
sociální podnikání je podporována nová výstavba, 
nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a 
vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální 
podnikání. 

Celková alokace IROP nefunguje v jednoletých cyklech, jako národní 
dotace, takže nelze určit, kolik byla alokace na určitý 
rok. Celková alokace na sociální podnikání na 
období 2014 – 2020 byla ve SC 2.2 cca 659 mil. Kč, 
v SC 4.1 pak cca 256 mil. Kč. 

Příjem žádostí datum od - do V roce 2019 byla vyhlášena výzva č. 90 „Sociální 
podnikání pro KPSVL s alokací 60 mil. Kč z EFRR. 
Výzva skončila v lednu 2020, a stále probíhá proces 
hodnocení. Celkem bylo podáno 26 projektů za 96 
mil. Kč z EFRR. 
V roce 2019 byly celý rok otevřený průběžné výzvy 
pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (č. 63, 64 
a 65) s celkovou alokací cca 356 mil. Kč. Tyto výzvy 
byly vyhlášeny v roce 2016, a skončí v listopadu 
2022. 

Počet žádostí celkem 52 

Počet žádostí MSP 52 

Počet schválených žádostí celkem 36 

Počet schválených žádostí MSP 36 

Počet proplacených žádostí celkem 57 

Počet proplacených žádostí MSP 57 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 161 028 658,50 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 161 028 658,50 

 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
K 31. 12. 2019 bylo prostřednictvím IROP v oblasti sociálního podnikání vytvořeno celkem 216 FTE 
(Ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek). 

 

Záměry do budoucna:  
Integrované výzvy č. 63, 64 a 65 budou otevřeny až do listopadu 2022, kdy by mělo dojít k vyčerpání 
celé alokace na sociální podnikání v integrovaných nástrojích IROP (356 mil. Kč). Individuální výzvy 
už v tomto IROP 2014 – 2020 vyhlašovat Ministerstvo pro místní rozvoj nebude (z důvodu finančních 
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prostředků). V IROP 2021 – 2027 už se sociálním podnikáním nepočítá. Do roku 2023 ještě budou 
podporovány projekty v IROP v rámci tzv. integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ a CLLD) 

 
 

Zemědělství 
 

Název programu/výzvy Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020/ 
opatření M04 – Investice do hmotného 
majetku/operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských produktů 

Cíl  Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby 
a celkové konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků v oblasti zpracování zemědělských 
produktů. 

Celková alokace 3,7 mld. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do 8. 10. – 29. 10. 2019 

Počet žádostí celkem 512 

Počet žádostí MSP 512 

Počet schválených žádostí celkem 225 

Počet schválených žádostí MSP 225 

Počet proplacených žádostí celkem 253 

Počet proplacených žádostí MSP 253 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 554 327 784 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 554 327 784 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzvy v roce 2019, schválené (resp. projekty, se kterými je podepsána Dohoda 
o poskytnutí dotace) a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
U podpořených podniků došlo ke zvýšení jak hrubé přidané hodnoty, tak výkonů. Intervence rovněž 
přispívá k novému zpracování vlastních produktů ze strany zemědělců, a tím k vyššímu začlenění 
zemědělských podniků do zemědělsko-potravinářského řetězce. 

Záměry do budoucna: Další příjem žádostí na tuto operaci se předpokládá v červenci 2020. 

 
 

Název programu/výzvy Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020/ 
opatření M06 – Rozvoj zemědělských podniků 
a podnikatelské činnosti/operace  6.1.1 Zahájení 
činnosti mladých zemědělců 

Cíl  Operace je zaměřena na stimulaci zahájení 
aktivního podnikání mladých zemědělců 
v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory 
realizace podnikatelského plánu. 

Celková alokace 1,4 mld. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do neproběhl 

Počet žádostí celkem 0 

Počet žádostí MSP 0 

Počet schválených žádostí celkem 234 

Počet schválených žádostí MSP 234 

Počet proplacených žádostí celkem 661 

Počet proplacených žádostí MSP 661  

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 360 363 906 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 360 363 906 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzvy v roce 2019, schválené (resp. projekty, se kterými je podepsána Dohoda 
o poskytnutí dotace) a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích letech. V případě této 
operace je dotace vyplácena ve splátkách, tudíž počet proplacených žádostí neodpovídá počtu 
schválených žádostí (každá splátka je započítána samostatně). 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
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Operace přispívá ke vstupu mladých zemědělců do odvětví zemědělství. Bylo již podpořeno 1033 
mladých zemědělců v rámci operace 6.1.1, což představuje 4 % všech zemědělských podniků v ČR. 

Záměry do budoucna: Další příjem žádostí na tuto operaci se předpokládá v říjnu 2020. 

 
 

Název programu/výzvy Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020/ 
opatření M06 – Rozvoj zemědělských podniků 
a podnikatelské činnosti/operace 6.4.1 Investice 
do nezemědělských činností 

Cíl  Operace je zaměřena na investice na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností vedoucí 
k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, 
vytváření nových pracovních míst a posílení 
ekonomického potenciálu ve venkovských 
oblastech.  

Celková alokace 450 mil. Kč 

Příjem žádostí datum od - do 8. 10. – 29. 10. 2019 

Počet žádostí celkem 453 

Počet žádostí MSP 446 

Počet schválených žádostí celkem 143 

Počet schválených žádostí MSP 140 

Počet proplacených žádostí celkem 95 

Počet proplacených žádostí MSP 92 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 120 588 347  

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 120 042 598 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzvy v roce 2019, schválené (resp. projekty, se kterými je podepsána Dohoda 
o poskytnutí dotace) a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Hodnocení efektivity je součástí Hodnocení Programu rozvoje venkova. Podle předběžné hodnotící 
zprávy bylo v rámci operace k 31. 12. 2019 vytvořeno 146 nových pracovních míst.  

Záměry do budoucna: 
Další příjem žádostí na tuto operaci se předpokládá v říjnu 2020. 

 
 

Název programu/výzvy Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020/ 
opatření M06 – Rozvoj zemědělských podniků 
a podnikatelské činnosti/operace 6.4.2 Podpora 
agroturistiky 

Cíl  
 

Celková alokace 162,5 mil. Kč 

Příjem žádostí datum od - do 8. 10. – 29. 10. 2019 

Počet žádostí celkem 92 

Počet žádostí MSP 92 

Počet schválených žádostí celkem 44 

Počet schválených žádostí MSP 44 

Počet proplacených žádostí celkem 29 

Počet proplacených žádostí MSP 29 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 71 843 431 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 71 843 431 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzvy v roce 2019, schválené (resp. projekty, se kterými je podepsána Dohoda 
o poskytnutí dotace) a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Podle předběžné hodnotící zprávy bylo v rámci operace k 31. 12. 2019 vytvořeno 79 nových pracovních 
míst 

Záměry do budoucna: 
Další příjem žádostí na tuto operaci se předpokládá v říjnu 2020. 
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Název programu/výzvy Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020/ 
opatření M08 – Investice do rozvoje lesních 
oblastí a zlepšování životaschopnosti 
lesů/operace  8.6.2 Technické vybavení 
dřevozpracujících provozoven 

Cíl  Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, 
technologií, zařízení a souvisejících stavebních 
úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích 
k efektivnímu zpracování dřeva. 

Celková alokace 196 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do neproběhl 

Počet žádostí celkem 0 

Počet žádostí MSP 0 

Počet schválených žádostí celkem 26 

Počet schválených žádostí MSP 26 

Počet proplacených žádostí celkem 17 

Počet proplacených žádostí MSP 17 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 21 018 685 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 21 018 685 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzvy v roce 2019, schválené (resp. projekty, se kterými je podepsána Dohoda 
o poskytnutí dotace) a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Operace přispívá ke zvýšení ekonomické výkonnosti dřevozpracujících provozoven.  

Záměry do budoucna: Další příjem žádostí na tuto operaci se v programovém období 2014 - 2020 již 
nepředpokládá. 

 
 

Název programu/výzvy Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020/ 
opatření M16 – Spolupráce/operace 16.3.1 
Sdílení zařízení a zdrojů 

Cíl  Podpora spolupráce zemědělských podnikatelů 
nebo výrobců potravin ve venkovských oblastech, 
kteří splňují definici mikropodniku. Cílem je zvýšit 
životaschopnost a posílit udržitelnost 
a konkurenceschopnost zemědělských podniků ve 
venkovských regionech. 

Celková alokace 175 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do 8. 10. 2019 – 29. 10. 2019 

Počet žádostí celkem     160 

Počet žádostí MSP 160 

Počet schválených žádostí celkem 15 

Počet schválených žádostí MSP 15 

Počet proplacených žádostí celkem 4 

Počet proplacených žádostí MSP 4 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 8 102 388 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 8 102 388 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzvy v roce 2019, schválené (resp. projekty, se kterými je podepsána Dohoda 
o poskytnutí dotace) a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Příspěvek Programu rozvoje venkova k rozvoji spolupráce je dosud spíše nízký. V roce 2019 se projevil 
vyšší zájem žadatelů o projekty spolupráce, nicméně hodnocení míry příspěvku je zatím předčasné. 

Záměry do budoucna: 
Další příjem žádostí na tuto operaci se již nepředpokládá. 

 
 
 



 

184 

 

Název programu/výzvy OP Rybářství 2014 – 2020/  
opatření 2.1 -  Inovace 

Cíl  Zvýšení konkurence schopnosti akvakultury 
v produkční a zpracovatelské oblasti stimulaci 
vývoje a aplikací inovací a zaváděním nových nebo 
zdokonalených produktů nebo procesů. 

Celková alokace 33,5 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do 8. 10. – 29. 10. 2019 

Počet žádostí celkem 4 

Počet žádostí MSP 4 

Počet schválených žádostí celkem 5 

Počet schválených žádostí MSP 5 

Počet proplacených žádostí celkem 0 

Počet proplacených žádostí MSP 0 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 0 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 0 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzvy v roce 2019, schválené a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích 
letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Prostřednictvím podpory projektů byly zavedeny produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu 
a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních 
druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů. 

Záměry do budoucna: Další příjem žádostí na toto opatření se předpokládá v říjnu 2020. 

 

Název programu/výzvy OP Rybářství 2014 – 2020/  
opatření 2.2 záměr a) Investice do Akvakultury 

Cíl  Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských 
podniků prostřednicím technologického rozvoje 
a zachování udržitelné produkce ryb z tradiční 
akvakultury. 

Celková alokace 482,6 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do 2. 4. – 23. 4. 2019  
8. 10. – 29. 10. 2019 

Počet žádostí celkem 153 

Počet žádostí MSP 153 

Počet schválených žádostí celkem 134 

Počet schválených žádostí MSP 134 

Počet proplacených žádostí celkem 137 

Počet proplacených žádostí MSP 137 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 114 690 505 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 114 690 505 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně k úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzev v roce 2019, schválené a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích 
letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Prostřednictvím projektů byly podpořeny investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti 
podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a investice pro udržení a rozvoj 
hospodářské, sociální struktury a životního prostředí. Dále byla podpořena výstavba rybníků, projekty 
na úsporu spotřeby energie v akvakultuře, na ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání 
zdrojů. 

Záměry do budoucna: Další příjem žádostí na toto opatření se předpokládá v dubnu 2020. 

 
 

Název programu/výzvy OP Rybářství 2014 – 2020/  
opatření 2.2 záměr b) Diverzifikace akvakultury 

Cíl  Diverzifikace akvakultury, rozšíření možností 
a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy 



 

185 

 

podnikání spojené s produkční činností 
v akvakultuře. 

Celková alokace 23,5 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do 2. 4. – 23. 4. 2019 

Počet žádostí celkem 2 

Počet žádostí MSP 2 

Počet schválených žádostí celkem 2 

Počet schválených žádostí MSP 2 

Počet proplacených žádostí celkem 5 

Počet proplacených žádostí MSP 5 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 2 992 632 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 2 992 632 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně k úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzev v roce 2019, schválené a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích 
letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Prostřednictvím podpory projektů byla podpořena diverzifikace činností podniků akvaku ltury 
prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického 
potenciálu. 

Záměry do budoucna: Další příjem žádostí na toto opatření se předpokládá v dubnu 2020. 

 
 

Název programu/výzvy OP Rybářství 2014 – 2020/  
opatření 2.3 – Podpora nových chovatelů 

Cíl  Umožnění vstupu nových subjektů (chovatelů) do 
odvětví akvakultury a zajištění jejich počáteční 
konkurenceschopnosti. 

Celková alokace 20,2 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do 2. 4. – 23. 4. 2019 

Počet žádostí celkem 4 

Počet žádostí MSP 4 

Počet schválených žádostí celkem 3 

Počet schválených žádostí MSP 3 

Počet proplacených žádostí celkem 3 

Počet proplacených žádostí MSP 3 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 861 138 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 861 138 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně k úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzev v roce 2019, schválené a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích 
letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Prostřednictvím podpory projektů byl umožněn vstup nových subjektů do odvětví a zajištění jejich 
počáteční konkurenceschopnosti. Investice byly směřovány do zřizování podniků akvakultury nově 
začínajícími chovateli, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury. 

Záměry do budoucna: Další příjem žádostí na toto opatření se nepředpokládá. 

 
 

Název programu/výzvy OP Rybářství 2014 – 2020/  
opatření 2.4 – Recirkulační zařízení a průtočné 
systémy s dočišťováním  

Cíl  Vybudování moderních recirkulačních zařízení 
a průtočných systémů s dočišťováním k produkci 
kvalitních ryb. Rozvinutí intenzivní akvakultury 
založené na aplikaci moderních inovativních metod 
šetrných k životnímu prostředí. 

Celková alokace 186,8 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do 2. 4. – 23. 4. 2019 
8. 10. – 29. 10. 2019 

Počet žádostí celkem 5 
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Počet žádostí MSP 5 

Počet schválených žádostí celkem 3 

Počet schválených žádostí MSP 3 

Počet proplacených žádostí celkem 3 

Počet proplacených žádostí MSP 3 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 12 333 000 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 12 333 000 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně k úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzev v roce 2019, schválené a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích 
letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Byla podpořena realizace investic u podniků do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných 
systémů s dočišťováním. Investice byly směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení 
pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní 
prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů. 

Záměry do budoucna: Další příjem žádostí na toto opatření se předpokládá v dubnu 2020. 

 

 

Název programu/výzvy OP Rybářství 2014 – 2020/  
opatření 2.5 – Akvakultura poskytující 
environmentální služby  

Cíl  Vysazování úhoře říčního do vnitrozemských 
vodních toků, přispívající k ochraně a rozvoji 
vodních živočichů. 
 

Celková alokace 38,5 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do 8. 10. - 29. 10. 2019 

Počet žádostí celkem 3 

Počet žádostí MSP 3 

Počet schválených žádostí celkem 4 

Počet schválených žádostí MSP 4 

Počet proplacených žádostí celkem 7 

Počet proplacených žádostí MSP 7 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 9 703 301 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 9 703 301 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně k úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzev v roce 2019, schválené a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích 
letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
Prostřednictvím podpory projektů dochází k vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do 
vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování bylo realizováno ve formě 
monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm. 

Záměry do budoucna: Probíhá kontinuální příjem žádostí s říjnovým termínem příjmu v každém roce. 

 
 

Název programu/výzvy OP Rybářství 2014 – 2020/  
opatření 5.2 záměr a) vytváření organizace 
producentů  

Cíl  Zlepšení postupů při zavádění opatření 
k racionálnímu řízení zdrojů, vytváření přidané 
hodnoty produktům akvakultury a stabilizace trhů 
prostřednictvím organizace producentů. 

Celková alokace 1,9 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do neproběhl  

Počet žádostí celkem 0 

Počet žádostí MSP 0 

Počet schválených žádostí celkem 0 

Počet schválených žádostí MSP 0 

Počet proplacených žádostí celkem 0 
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Počet proplacených žádostí MSP 0 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 0 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 0 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně k úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzev v roce 2019, schválené a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích 
letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.): Vzhledem k 
nulové absorpční kapacitě a nutnosti upravit zákon pro uznávání organizací producentů, bude 
opatření z operačního programu vypuštěno. 

Záměry do budoucna: Opatření již nebude v programovém období 2014 – 2020 znovu vyhlášeno.  

 
 

Název programu/výzvy OP Rybářství 2014 – 2020/  
opatření 5.3 – Investice do zpracování produktů 

Cíl  Zvýšení podílů i sortimentu zpracovaných 
sladkovodních ryb. Modernizace a inovace 
zpracovatelských kapacit. 
 

Celková alokace 91,5 mil. Kč (na období 2014 – 2020) 

Příjem žádostí datum od - do 2. 4. – 23. 4. 2019  
8. 10. – 29. 10. 2019 

Počet žádostí celkem 21 

Počet žádostí MSP 21 

Počet schválených žádostí celkem 19 

Počet schválených žádostí MSP 19 

Počet proplacených žádostí celkem 8 

Počet proplacených žádostí MSP 8 

Celkový objem proplacených žádostí v Kč 2 940 204 

Celkový objem proplacených žádostí MSP v Kč 2 940 204 

Pozn.: Údaje se vztahují výlučně k úkonům uskutečněným v roce 2019, tzn., pouze zaregistrované 
projekty jsou z výzev v roce 2019, schválené a proplacené projekty jsou projekty z výzev v předchozích 
letech. 

Vyhodnocení efektivnosti (dopad na zaměstnanost, ekonomiku firmy, regionu, apod.):  
V rámci projektů byly podpořeny investice na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu 
zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. 

Záměry do budoucna: Další příjem žádostí na toto opatření se předpokládá v dubnu 2020. 

 
 


