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Abstrakt 
 

Studie ve sborníku doplňuje výstupy I. etapy projektu Sociálně ekonomické 
postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (Průša a kolektiv: 
Sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných 
v české společnosti a v zemích Evropské unie, VÚPSV, Praha 2006) a výstupy 
terénního šetření OSVČ (Baštýř, Brachtl, Vlach: Terénní šetření sociálního a 
ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných, VÚPSV, Praha 2007). 
Sborník obsahuje vybranou ekonomicko právní problematiku institucionálního rámce 
podpory malých a středních podniků (v jejich rámci působí 99 % sebezaměstnaných), 
ekonomické rozbory důsledků mezer v systémovém zajištění drobného podnikání 
(daňová problematika, švarcsystém) a sociologický rozbor problematiky genderu 
v malém podnikání.  

 
Klíčová slova: 

 
Osoba samostatně výdělečně činná, sebezaměstnaný, malý podnik, daňový základ, 
zdánlivě samostatná výdělečná činnost, gender. 

 

Abstract 
 

Study published in proceedings deals with opened issues and complements 
outputs from the first part of the project “Social and economical position of self 
employed workers in society” (Průša and collective: The proceedings of analysis of 
social and economical position of self-employment in Czech society and in EU 
countries, RILSA, Praha 2006) and outputs from field survey of self-employment 
(Baštýř, Brachtl, Vlach: Field survey of social and economical position of self-
employment, RILSA, Praha 2007). Proceedings include chosen economical and law 
problems on institutional level dealing with support of middle and small enterprises 
(where 99% of self employed operate). It also includes economical analysis of 
loopholes in system and their impact for small enterprise (tax problems, Schwartz 
system) and sociological analysis of gender in small enterprises. 
 
Key words: 
 
Self-employed, small enterprise, tax base, apparent self employed activity/work, 
gender. 
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Shrnutí poznatků  
 

Předkládaný sborník obsahuje část výsledků výzkumu sociálně ekonomického 
postavení osob samostatně výdělečně činných uskutečněných v roce 2007, které 
reagovaly na otevřené otázky výzkumu z let 2006 a 2007. Jestliže se předchozí práce 
zaměřily na analýzu údajů o vývoji samostatné výdělečné činnosti od počátku 90. let, 
postavení OSVČ na českém trhu práce a porovnání s evropskými zeměmi, potom rok 
2007 řešil problémy, které přesahovaly rozměr oficiálních statistických dat. Tento 
sborník obsahuje dílčí studie věnované podpoře malého podnikání, aplikaci fiskálních 
podmínek v sektoru samostatné výdělečné činnosti, zdánlivě samostatné výdělečné 
činnosti a základním genderovým problémům. Šíře problematiky si vyžádala 
participaci externích spolupracovníků-ekonomů, právníků a sociologů. V samostatné 
publikaci tým řešitelů zveřejnil výsledky terénního šetření postojů sebezaměstnaných 
k jejich ekonomické a sociální situaci.1 

Interpretace výstupů sborníku se neobejde bez stručné rekapitulace 
předchozích etap2:  

- pro ekonomické a sociální postavení osob samostatně výdělečně činných je 
typická dvojakost a rozpornost; v širších sociálních souvislostech pracovní 
aktivita OSVČ, jako báze jejich výdělečné činnosti, je sbližuje se zaměstnanci, 
vybavenost kapitálem a ziskové cílení je však sbližuje s ostatními vlastníky 
kapitálu,  

- OSVČ tvoří v každé tržní ekonomice významnou sociální skupinu a segment 
hospodářské činnosti se specifickými, vnitřně značně diferencovanými 
charakteristikami, 

- základním předpokladem pro úspěšný a dlouhodobý výkon samostatné výdělečné 
činnosti je osobnostní autonomie a kompetentnost umožňující aktivně 
uplatňovat duševní nebo fyzický potenciál k samostatnému podnikání,  

- hlavním motivem samostatné výdělečné činnosti (dále jen „SVČ“) je dosahovat 
vlastní prací, podnikatelskými aktivitami a využitím vloženého kapitálu co 
nejvyššího výdělku (výnosu) umožňujícího dosáhnout solidní životní úrovně své 
a závislých osob a zisku jako zdroje pro rozvoj dalšího podnikání, 

- v České republice není jednotná definice osob samostatně výdělečně 
činných, resp. sebezaměstnaných; daňové zákony, sociální zákony, statistické 
výkaznictví a hospodářská politika odlišně hodnotí a oceňují jednotlivé 
charakteristiky, mezinárodní norma ESA 95 je rámcová a jednotlivé země její 
aplikaci postupně dolaďují,  

- Osoby samostatně výdělečně činné lze rozdělit podle právních předpisů do 
tří skupin: 

- živnostníci a řemeslníci (živnostenský zákon) 

- podnikatelé v zemědělství (zemědělský zákon) 

- osoby vykonávající tzv. svobodná povolání (ostatní zákony) 
 
                                                 
1  Baštýř I., Brachtl M., Vlach J. Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně 

výdělečně činných. Praha: VÚPSV, 2007  
2  Průša L. a kol. Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti. Praha: 

VÚPSV, 2006, ISBN 80-87007-33-6 



Shrnutí poznatků 
 
 

 6 

- podnikatelé - pracující zaměstnavatelé vlastní a provozují převážnou část subjektů 
zahrnovaných do drobného podnikání. Jde zejména o minipodniky do 10 
pracovníků; z hlediska velikosti podnikatelských subjektů podle počtu zaměstna-
ných však existuje rozsáhlé prolínání podniků sektoru SVČ a sektoru velkých 
společností (korporací), 

- převážná část podnikání OSVČ se orientuje na obory s nízkou kapitálovou 
náročností, s rychlou obrátkou vložených prostředků a většinou s vysokým 
vkladem práce (manuální a nemanuální),  

- Česká republika v současné době vykazuje relativně vysoký podíl OSVČ na 
zaměstnanosti, a to zhruba 1/5. Důvodem je patrně kombinace nástrojů 
hospodářské politiky státu zaměřených na podporu podnikání a rychlou renesanci 
tohoto sektoru po jeho eliminaci po roce 1948, 

- část OSVČ má faktické postavení zaměstnance (tzv. „zdánlivě samostatná 
výdělečná činnost, švarcsystém, zaměstnávání na živnostenský list atd.),  

- nejvyšší podíl OSVČ vykazují služby, pro které je typická nižší kapitálová 
náročnost a převážně jednoduché práce, od standardních proporcí členských zemí 
EU se česká struktura sebezaměstnaných odlišuje jejich relativně vysokým 
podílem v odvětvích sekundéru, aktivita osob samostatně výdělečně činných 
v priméru je nízká,  

- vysoký rozdíl mezi zdaněním jednotky přidané hodnoty korporací a OSVČ 
(se Slovenskem nejvyšší v EU) a cenou práce zaměstnance a sebezaměstna-
ného, resp. daňového zatížení „odměny podnikatele“ a výdělku zaměstnance,  

- úroveň hrubé „podnikatelské mzdy“ (část smíšeného důchodu, kterou příjemce 
použije na krytí osobních potřeb svých a své domácnosti) převyšují průměrné 
zaměstnanecké výdělky o cca 25 %,3 

- podstatná část domácností OSVČ má příjmy ze zaměstnaneckého vztahu4 
(tj. kombinuje v různých proporcích podnikání a závislou výdělečnou činnost), 

- charakteristiky domácností OSVČ naznačují ve srovnání se zaměstnaneckými vyšší 
diferenciaci příjmů na osobu.  

 

Tak jako v předchozích studiích i v této etapě se museli autoři vypořádat s 
nedostatkem seriózních podkladů a s absencí komplexně provázaných údajů. Samotná 
definice sebezaměstnaných je nejen v českých podmínkách, ale i v zahraničí značně 
roztříštěná. Autoři se museli vyrovnat s rozdílnými potřebami a následnými kritérii a 
definicemi ze strany systémů, do kterých sebezaměstnaní vstupují (daňový systém, 
sociální zabezpečení, zdravotní péče, soustava národních účtů). Metodická 
nesrovnatelnost podkladů a získaných dat vedla k potřebě práce s modely, které 
umožnily formulovat pouze základní vztahy. 

Tento sborník obsahuje ekonomické a právní rozbory, resp. případové studie, 
z oblasti podpory podnikání, možností a rozměrů daňové optimalizace a zdánlivě 
samostatné výdělečné činnosti. Součástí jsou i výsledky sociologického výzkumu 
podmínek žen - OSVČ. Výsledky tohoto nesourodého souboru lze shrnout do 
následujících poznatků: 

                                                 
3  Mikrocenzus 2002 
4  Podle Mikrocensu 2002 podíl těchto příjmů z pracovně právního vztahu představuje v příjmech 

domácností OSVČ téměř 22 %. 
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1. Podpora podnikání v EU a v ČR  

- osoby samostatně výdělečně činné představují důležitý segment ekonomiky, 
přední místo přitom náleží OSVČ podnikajícím na základě živnostenského zákona, 
tento typ podnikatelských subjektů je součástí sektoru malých a středních 
podniků,  

- rozvoji malého a středního podnikání je věnována značná pozornost jak na 
národní, tak i na evropské úrovni,  

- prakticky v každém dokumentu EU týkajícím se ekonomiky je zvláštní 
pasáž věnovaná malým a středním podnikům,  

- zvláště malé podniky jsou citlivé na kvalitu podnikatelského prostředí, 

- ke zlepšení podnikatelského prostředí vyzývá členské státy i Evropská charta pro 
malé podniky, která sice není závazným dokumentem, nicméně její naplňování 
členskými státy je každoročně monitorováno s cílem získat konkrétní poznatky 
z praxe jednotlivých zemí, které mohou být využitelné v širším měřítku a stát se 
součástí “nejlepší praxe”, 

- k odstraňování identifikovaných překážek rozvoje malého a středního podnikání lze 
využít legislativní a systémová opatření a dále opatření programová 
v rozdělení na rámcová nebo realizační,  

- v EU platí přísná a jednoznačná pravidla pro poskytování státní pomoci 
podnikatelským subjektům, která zakládají výjimku ze všeobecného zákazu 
státní pomoci (uplatňování principu svobodného trhu, resp. volné konkurence), 
prakticky všechny výjimky se mohou týkat malých a středních podniků; jedná se o 
podporu podle pravidla “de minimis” a o podporu cíleně zaměřenou na malé a 
střední podniky, z ostatních jsou významné především regionální podpory, 
podpora výzkumu, vývoje a inovací, podpora zaměstnanosti a podpora 
odborného vzdělávání a výcviku, 

- národní programy podpory malého a středního podnikání mají v České republice 
dlouholetou tradici, která sahá hluboko do devadesátých let, a byly cíleně 
zaměřeny na podporu zakládání a rozvoje firem (včetně podpory rozvojových 
investic MSP) a na zlepšení jejich přístupu ke kapitálu,  

- po vstupu České republiky do Evropské unie se rozhodujícími staly programy 
vyhlašované k realizaci operačních programů financovaných ze strukturál-
ních fondů EU, především v rámci Operačního programu průmysl a podnikání a 
Společného regionálního operačního programu.  

- postupným přesunem těžiště podpory z národních programů podpory malého a 
středního podnikání do operačních programů, jimiž se realizuje Národní 
strategický referenční rámec, se sleduje zvýšení účinnosti systému podpory 
MSP cestou rozšíření prostoru financování podporovaných projektů z více 
zdrojů, 

- základním dokumentem je Koncepce rozvoje malého a středního podnikání 
na léta 2007 - 2013, který stanoví základní směry realizace: 

- zlepšování podnikatelského prostředí, 

- rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury pro rozvoj malého a středního 
podnikání, 

- poskytování přímé programové podpory malým a středním podnikům, 
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- operační program Podnikání a inovace umožňuje podnikatelským subjektům 
získat přímou podporu ve formě dotací nebo ve formě zvýhodněných úvěrů či 
záruk, na jeho implementaci se rozhodující měrou podílí Česká agentura na 
podporu podnikání a investic CzechInvest (u tzv. dotačních programů) a 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (u programů zaměřených na 
usnadnění přístupu malých a středních podniků k úvěrům), 

- regionální operační programy vyhlášené pro jednotlivé regiony NUTS 2 jsou 
výrazně orientovány na rozvoj regionální infrastruktury a poskytnou prostor pro 
přímou programovou podporu vybraným typům malých a středních podniků, 
především podnikům činným v oblasti cestovního ruchu a veřejné osobní dopravy. 

 
2. Specifika zdanění příjmů samostatné výdělečné činnosti  

- činnosti s vnějším tlakem na korektní dokladování obchodních operací 
mají vyšší zdanění,  

- v odvětvích, ve kterých je na dohled konečný spotřebitel (tedy nejen těch, která 
se zaměřují na přímý odbyt konečnému spotřebiteli, ale i zprostředkovatelé 
takovýchto obchodů, např. ve velkoobchodě), jsou dílčí základy daně, a tedy i 
míra zdanění mnohem nižší, spotřebitelé nevyvíjejí tlak na řádné 
dokladování plateb, 

- nejvyšší průměrné daňové zatížení vykazuje odvětví ZDRAVOTNÍ A 
SOCIÁLNÍ PÉČE a VETERINÁRNÍ ČINNOSTI; více než 2/5 poplatníků připadají 
na zdravotní činnosti, jejichž rozhodujícími odběrateli jejich služeb jsou zdravotní 
pojišťovny, které svým dohledem garantují řádné vykazování tržeb, 

- vyšší míry zdanění se vyskytují i v dalších odvětvích, o kterých lze předpokládat 
subdodávky podnikatelskému sektoru, který má zájem na dokladování svých 
nákladů, a tím nutí dodavatele k řádnému dokladování. 

 
3. Zdánlivě samostatná výdělečná činnost 

- podstatou zdánlivě samostatné výdělečné činnosti (v ČR pojmenovaná jako 
švarcsystém, práce na živnostenský list, práce ičařů) je náhrada zaměstnanců 
(pracovně právního vztahu) živnostníky (obchodním vztahem) při zachování 
atributů závislé činnosti,  

- zaměstnavatelé si švarcsystémem vytvářejí prostor pro: 

- přechod silně regulovaných pracovněprávních vztahů na liberální obchodní 
vztahy, 

- možnost provést outsourcing u nerentabilních činností malého rozsahu, 

- štíhlou výrobu a snížení nároků na řízení, 

- snížení nákladů na pracovní sílu přenosem části nákladů na subdodavatele 
- pracovníka a na veřejné rozpočty (snížení daňové zátěže v důsledku podpory 
sebezaměstnaných fiskální politikou), 

- převod části podnikatelského rizika na pracovníka - subdodavatele, 

- jednoduchý a účinný motivační systém k vysokým výkonům (obchodní 
zástupci apod.), 

- mzdově konkurenční výhody oproti korektním podnikatelům, 
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- pružnou reakci na poptávku na trhu (v podmínkách převahy poptávky nad 
nabídkou pracovní síly se tento efekt může v důsledku slabého smluvního 
zajištění výkonu práce obrátit ve svůj opak), 

- vztahy v rámci švarcsystému jsou „dotacemi“ zaměstnavatelům ze strany 
veřejných rozpočtů; výdaje na zajištění právními normami stanovených sociálních 
a zdravotních potřeb hradí daně a pojištění placené korporacemi a zaměstnanci,  

- „měkké“ ekonomické prostředí vyvolané švarcsystémem v rozměrech národní 
ekonomiky prohlubuje procesy: 

- orientace podniků na levnou práci na úkor inovací,  

- pomalého růstu kvalifikace pracovní síly ve srovnání s evropským trhem 
práce, 

- narušení funkcí trhu z titulu chybných signálů o konkurenčním prostředí, 

- extenzivního rozvoje české ekonomiky, 

- nerovnováhu mezi příjmy a výdaji veřejných rozpočtů, 

- vyššího daňového zatížení korporací a zaměstnanců, 

- zdánlivá výhoda zaměstnance pracujícího na živnostenský list - vyšší příjem díky 
placení nižších odvodů a daní se mění v nevýhodu v případě nenadálých 
nepříznivých životních situací, např. nemoci a úrazu,5 

- otevřenou zůstává i otázka zabezpečení ve stáří, „ičaři“ platí většinou minimální 
pojistné, tzn. dosáhnou na nejnižší starobní důchod6 a nemají možnost prodeje, 
resp. předání své fiktivní firmy, 

- na základě případové studie na stavebnictví lze dovodit, že švarcsystém se 
převážně vyskytuje v segmentu malých a částečně i středních podniků.  

  

4. Ženy a samostatná výdělečná činnost 

- ženy tvoří asi 1/4 podnikatelů v civilním sektoru v národním hospodářství ČR,  

- podnikání ženám často umožňuje lépe skloubit pracovní a rodinné role v 
závislosti na míře samostatnosti a nezávislosti v rozhodování,  

- možnost lépe organizovat vztah podnikání a rodinných závazků, povinností, práce 
a péče zcela neřeší problém tenze, kterou ženy mezi těmito sférami pociťují 
(fakt, že zvládat práci v domácnosti a péči o děti je záležitostí žen, však není 
individuální rozhodnutí žen, ale je výsledkem vyjednávání mezi partnery a 
působení sociální kontroly společnosti, která tyto role od žen očekává), 

- podnikatelé zdůrazňují svobodu, jakou jim podnikání dává a kterou je možné 
vyjádřit slovy: „když nebudu chtít, tak nemusím“, důsledkem však je, že se 
většina podnikatelů „svobodně“ rozhodne, že podnikáním stráví 10 - 14 
hodin denně, 

                                                 
5  Většina sebezaměstnaných si neplatí nemocenské pojištění.  
6  Minimální pojistné placené OSVČ částečně eliminuje sociální pojištění placené v době jejich řádného 

zaměstnání.  
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- podnikatelé a podnikatelky nemají při rozvoji podnikání dostatek času na 
péči o děti; podnikatelky tento problém zažívají jako selhání a šizení péče o děti, 
podnikatelé v rolích otců situaci obracejí a vyzdvihují pozitivum samostatnosti dětí, 
které nejsou závislé na rodičích, 

- podnikání jako strategie kombinace práce a rodiny tak představuje spíše než 
realitu podnikatelů, určitou hypotetickou možnost. 

 
Závěr 

Ze stručného shrnutí vyplývá celá řada dalších otázek. Řadu odpovědi obsahuje 
paralelně vydaná studie Baštýře, Brachtla, Vlacha: Terénní šetření o sociálním a 
ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných, VÚPSV, Praha 2007. 
Komplexní odpovědi budou obsahovat výstupy „syntézové“ etapy plánované pro rok 
2008.  
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Úvod 
 

Sebezaměstnaní se na celkové zaměstnanosti podílejí zhruba 1/5. Těžištěm 
jejich aktivit jsou malé podniky do 10 pracovníků, které se podle odhadu VÚPSV v roce 
2005 podílely na HDP zhruba 13 % a zaměstnávaly zhruba 470 tis. osob v pracovně- 
právním vztahu. Přibližně 4/5 osob samostatně výdělečně činných však svoje aktivity 
provozují samy, bez zaměstnanců.  

Výkon samostatné výdělečné činnosti je v současné době doprovázen řadou 
otázek. Chybí objektivní analýzy ekonomické situace osob samostatně výdělečně 
činných, jejich pracovních a životních podmínek a sociálního postavení. Z toho důvodu 
se objevují subjektivní a rozporné názory při posuzování jejich postavení na trhu a ve 
společnosti. Hodnocení a interpretace problémů jsou často jednostranné a účelové. 

Na uvedenou problematiku se v roce 2005 zaměřil tým výzkumných pracovníků 
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v projektu Sociálně ekonomické postavení 
osob samostatně výdělečně činných, který řeší v rámci programu Moderní společnost a 
její proměny II.  

 
Samotný projekt si řešitelé rozdělili do tří navazujících fází s tím, že s výsledky 

každé etapy zveřejní: 

1. etapa (1.2.2005-30.10.2006): analytické práce - vývoj samostatné výdělečné 
činnosti od počátku 90. let, postavení OSVČ na českém trhu práce a porovnání s 
vybranými evropskými zeměmi, příprava sociologického šetření,  

2. etapa (1.11.2006-31.12.2007): sociologické šetření o výkonu a podmínkách 
samostatné výdělečné činnosti,  

3. etapa (1.1.2008-31.10.2008): dořešení otevřených otázek a zpracování syntetické 
zprávy. 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí jmenovalo garantkou projektu doc. Ing. Evu 

Klvačovou, CSc. V roce 2005 byla hlavní řešitelkou doc. Ing. Magdalena Kotýnková, 
CSc., po ukončení jejího pracovního poměru ve VÚPSV v roce 2006 vedení projektu 
převzal doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Po celou dobu řešitelé sledovali zapojení co 
nejširšího okruhu expertů zainteresovaných institucí. V první a druhé etapě řešitelé 
spolupracovali s experty Ministerstva práce a sociálních věcí, České zprávy sociálního 
zabezpečení, Českého statistického úřadu, Fakulty veřejných financí Vysoké školy 
ekonomické v Praze, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Sociologického ústavu Akademie 
věd, společnosti Faktum Invenio a Hospodářské komory ČR.  

Výstupy I. etapy ve formě sborníku dílčích studií řešitelé zveřejnili na konci 
roku 2006 v publikaci Průša a kolektiv: Sociálně ekonomické postavení osob 
samostatně výdělečně činných ve společnosti. Sborník analýz sociálně ekonomického 
postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti a v zemích 
Evropské unie. Praha: VÚPSV, 2006, ISBN 80-87007-33-6. Získané poznatky lze 
shrnout: 

- pro ekonomické a sociální postavení osob samostatně výdělečně činných je typická 
dvojakost a rozpornost; v širších sociálních souvislostech pracovní aktivita OSVČ 
jako báze jejich výdělečné činnosti je sbližuje se zaměstnanci, vybavenost 
kapitálem a ziskové cílení je však sbližuje s ostatními vlastníky kapitálu,  
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- OSVČ tvoří v každé tržní ekonomice významnou sociální skupinu a segment 
hospodářské činnosti se specifickými, vnitřně značně diferencovanými 
charakteristikami, 

- v České republice není jednotná definice osob samostatně výdělečně činných, resp. 
sebezaměstnaných; daňové zákony, sociální zákony, statistické výkaznictví a 
hospodářská politika odlišně hodnotí a oceňují jednotlivé charakteristiky, 
mezinárodní norma ESA 95 je rámcová a jednotlivé země její aplikaci postupně 
dolaďují,  

- osoby samostatně výdělečně činné lze rozdělit podle právních předpisů do tří 
skupin: 

- živnostníci a řemeslníci (osoby podnikající podle živnostenského zákona), 

- podnikatelé v zemědělství (osoby podnikající podle zemědělského zákona), 

- osoby vykonávající tzv. svobodná povolání (osoby podnikající podle ostatních 
zákonů), 

- osoby samostatně výdělečně činné představují převážnou část subjektů 
zahrnovaných do sektoru mikropodniků do 10 pracovníků,  

- převážná část podnikání OSVČ se orientuje na obory s nízkou kapitálovou 
náročností, s rychlou obrátkou vložených prostředků a většinou s vysokým 
vkladem práce (manuální a nemanuální),  

- Česká republika v současné době vykazuje relativně vysoký podíl OSVČ na 
zaměstnanosti, a to zhruba 1/5; důvodem je patrně kombinace nástrojů 
hospodářské politiky státu zaměřených na podporu podnikání a rychlou renesanci 
tohoto sektoru po jeho eliminaci po roce 1948, 

- nejvyšší podíl OSVČ vykazují služby, pro které je typická nižší kapitálová 
náročnost, od standardních proporcí členských zemí EU se česká struktura 
sebezaměstnaných odlišuje jejich relativně vysokým podílem v odvětvích 
sekundéru, aktivita osob samostatně výdělečně činných v priméru je nízká 
v důsledku vysokého rozsahu zemědělské velkovýroby,  

- velký rozdíl mezi zdaněním jednotky přidané hodnoty korporací a OSVČ (se 
Slovenskem nejvyšší v EU) a práce zaměstnance a sebezaměstnaného, resp. 
daňového zatížení „odměny podnikatele“ a výdělku zaměstnance,  

- podle Mikrocenzu 2002 průměrná úroveň hrubé „podnikatelské mzdy“ (část 
smíšeného důchodu, kterou příjemce použije na krytí osobních potřeb svých a své 
domácnosti) převyšuje průměrný zaměstnanecký výdělek o cca 25 %, 

- podstatná část domácností OSVČ podle mikrocenzu 2002 kombinuje příjmy z 
podnikání a závislou výdělečnou činnost (minimálně jeden člen domácnosti svoji 
ekonomickou aktivitu realizuje v pracovněprávním vztahu, „čistých“ 
podnikatelských domácností je málo), 

- charakteristiky domácností OSVČ naznačují ve srovnání se zaměstnaneckými vyšší 
diferenciaci příjmů na osobu.  

 
Výzkum ve II. etapě řešil problémy, na které dostupná statistická data 

nedávala odpověď. Těžištěm byla analýza rozsáhlého terénního šetření (1 139 
respondentů ze všech krajů České republiky), které společně provedly VÚPSV, Faktum 
Invenio a Hospodářská komora České republiky. Výstupy obsahuje samostatná 
publikace Baštýř, Brachtl, Vlach: Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení 



Úvod 
 
 

 17 

osob samostatně výdělečně činných. Praha: VÚPSV, 2007. Šetření se zaměřilo na 
otázky motivace k podnikání, postavení v tržních vztazích, pracovní podmínky, životní 
podmínky, příjmovou situaci domácností a zajištění pro případ nepříznivých životních 
situací a stáří. Poznatky lze shrnout: 

- nejsilnější motivy orientace na samostatné podnikání jsou samostatnost 
rozhodování a vyšší uspokojení z pracovní činnosti oproti zaměstnaneckému 
postavení a rovněž aktivní, tvůrčí charakter podnikatelské činnosti, 

- převažující charakter pracovní činnosti sebezaměstnaných je manuální činnost, 

- převážná část sebezaměstnaných působí v tržním segmentu konečné spotřeby 
obyvatelstva,  

- až polovina sebezaměstnaných, kteří jsou aktivní jako subdodavatelé pro jiné 
firmy, pokládá své vztahy s odběrateli za nerovnoprávné (nevýhodné smlouvy, 
zneužívání dominantního postavení odběratele apod.), 

- sebezaměstnaní působí převážně ve městech (mimo zemědělců), 

- většina sebezaměstnaných podniká jako jednotlivci, tj. bez zaměstnanců i bez 
pomoci členů rodiny, 

- týdenní pracovní doba, práce o volných dnech, souvislé volno v průběhu roku je 
v průměru vyšší u OSVČ než u zaměstnanců, 

- celkové pracovní a životní podmínky jsou podle názoru sebezaměstnaných ve 
srovnání se zaměstnanci horší,  

- převažující část respondentů - sebezaměstnaných vyjádřila názor, že podnikání 
vedlo ke zlepšení hmotných podmínek jejich domácností, 

- příjmová situace převážné části domácností OSVČ je natolik příznivá, že umožňuje 
bez problémů krýt všechny spotřební výdaje, 

- příjmové zdroje domácností sebezaměstnaných jsou různorodé, významnou část 
tvoří příjmy ze závislé činnosti,  

- domácnosti OSVČ většinou nejsou proti životním rizikům dostatečně zabezpečeny. 

 
Baterie otázek zaměřených na vymezení oblasti podnikání, v nichž je sklon 

k využívání zastřených pracovních poměrů („švarcsystém“), neumožnila, vzhledem 
k rozsahu výběru a metodám dotazování, stanovit rozsah a okruhy fiktivního 
podnikání.  

Předkládaný sborník se snaží formou dílčích studií odpovědět na nejdůležitější 
neřešené vztahy „rekognoskační“ fáze projektu (léta 2005 a 2006) a na nové 
problémy, které vyplynuly ze zmíněného terénního šetření. Na rozdíl od předchozích 
sborníků proto není metodologicky konzistentní. Obsahuje ekonomicko-právní 
problematiku institucionálního rámce podpory malých a středních podniků, kde působí 
sebezaměstnaní, ekonomické rozbory důsledků mezer v systémovém zajištění faktorů 
drobného podnikání a sociologický rozbor problematiky žen - matek v sektoru 
samostatné výdělečné činnosti. Autoři se museli vypořádat s rozporností definic 
předmětu sebezaměstnaných a s nedostatkem vzájemně srovnatelných podkladů. 
Volili cestu případových studií řešených problémů v typických oblastech.  

Studie se věnují institucionálnímu rámci podpory malých a středních podniků 
(mimo fiskální politiky, kterou rozebrala předchozí etapa). JUDr. Bruthansová 
charakterizuje ve své studii „Politika Evropské unie a malé a střední podniky“ vývoj 
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přístupu EU k malým a středním podnikům a základní dokumenty (90 % sektoru 
připadá na aktivity sebezaměstnaných). Ing. J. Přib, CSc., Mgr. M. Kotrusová, Ph.D. a 
Mgr. O. Bičáková se pokoušejí ve své práci „Podpora malých a střeních podniků“ o 
výčet a aplikaci nástrojů podpory malých a středních podniků a nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti sledujícím pomoc začínajícím podnikatelům. V kontrastu 
s uvedeným pozitivním rámcem podpor jsou další analýzy, které se zabývají důsledky 
zneužívání cíleně měkkého prostředí pro drobné podnikaní v ČR. Studie „Rozbor 
faktorů daňové zátěže sebezaměstnaných v Jihočeském kraji“ zpracovaná doc. Ing. A. 
Vančurovou, Ph.D., poukazuje na úzkou provázanost tržního určení zboží a služeb 
sebezaměstnaných a odvodu daní z příjmů. Analýza se pro nedostatek objektivních 
dat omezila pouze na Jihočeský kraj. Ve zmíněném terénním šetření se nepodařilo 
proniknout do oblasti zdánlivé výdělečné činnosti. Případová studie o podmínkách ve 
stavebnictví, které je rozšířením švarcsystému charakteristické, kterou zpracovali Ing. 
M. Brachtl a Ing. J. Vlach, hodnotí důvody a rizika tohoto fenoménu. Sborník obsahuje 
výsledky výzkumu specifické problematiky, jakou je gender v podnikání. V kvalitativní 
sociologické studii „Genderová diferenciace motivací vstupu do podnikání, kombinace 
pracovního a rodinného života a faktorů rozvoje malého podnikání v ČR“ se PhDr. A. 
Křížková, Ph.D. věnuje spojení pracovního a rodinného života, resp. péče a výchovy 
dětí, žen - podnikatelek.  

Stávající výsledky výzkumu z let 2005 a 2006 a výsledky terénního šetření 
předkládaný sborník studií doplňuje o nové poznatky: 

 

- Komise EU a orgány ČR věnují pomoci a podpoře malým a střením podnikům 
mimořádnou pozornost, právní normy EU vyvazují národní vlády ze zákazu 
ekonomického intervencionismu,  

- sebezaměstnaní, kteří se orientují na konečnou spotřebu obyvatelstva, využívají 
absenci nástrojů kontroly korektního výkaznictví obchodních operací a vykazují 
nižší daňové základy, tj. odvádějí nižší daně, OSVČ - subdodavatelé jiným 
podnikům jsou pod tlakem k dokladovaní své obchodní činnosti a jejich daňové, a 
tedy i vyměřovací základy jsou vyšší (odpovídají realitě),  

- režim zdánlivé samostatné výdělečné činnosti (švarcsystému) vedle řešení 
nákladových problémů především malých organizací přináší problémy 
neopodstatněně nízkých příjmů veřejných rozpočtů (vyrovnání předpokládá vyšší 
fiskální nároky na korporace a zaměstnance), deformace tržních vztahů, 
dekvalifikace pracovní sily, útlumu inovačních procesů vyššího řádu,  

- podnikatelé zdůrazňují svobodu, jakou jim podnikání dává, nikdo jim neurčuje, že 
musí v práci strávit přesně 8 hodin, část žen si v podmínkách genderových 
stereotypů touto cestou řeší rozpor mezi pracovním životem a péčí o rodinu.  

 
 

 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 
Praha, únor 2008  
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1. Politika Evropské unie a malé a střední 
podniky 
 
Řešitelka: JUDr. Daniela Bruthansová 
 
 

Mezi zásady, na kterých je EU postavena, patří vytvoření takových podmínek a 
pravidel, které by podnikům v EU umožnily vzájemný obchod na základě spravedlivých 
a rovných podmínek. Je to nezbytný předpoklad, jak konkurovat zbytku světa, 
především ekonomicky vyspělým zemím, jakými jsou USA a některé asijské země 
např. Japonsko. 

Za jeden ze základních pilířů podnikání jsou v EU považovány malé a střední 
podniky, kterých v EU existuje asi 23 miliónů, což reprezentuje cca 75 miliónů 
pracovních míst. EU se v rámci své hospodářské politiky snaží zohledňovat malé a 
střední podniky tím, že při tvorbě nových politik bere v úvahu jejich potřeby. Zlepšení 
přístupu malých a středních podniků na trhy (vč. veřejných zakázek) a posílení jejich 
výzkumných a inovačních kapacit paří mezi priority, od nichž je očekáváno zlepšení 
růstového potenciálu malých a středních podniků. 

Vývoj hospodářské politiky EU je možno sledovat od 50. let XX. století a lze jej 
rozdělit do dvou základních etap. 

1) První etapa představuje vývoj, který Evropa prodělala od Římské smlouvy 
(1958) do Maastrichtské smlouvy (1992). 

2) Druhá etapa proběhla v letech 1993-1998. V roce 1994 vstoupila v platnost 
Dohoda o Evropském hospodářském prostoru, která spojila státy ES a Evropského 
sdružení volného obchodu v jeden celek s volným pohybem osob, zboží, služeb a 
kapitálu se společnými pravidly a rovnými podmínkami soutěže. 

Na ni navazují některé další akty, v roce 1997 byla podepsána Amsterodamská 
smlouva. Ve vztahu k hospodářské politice EU došlo především k aktivitám směřujícím 
k přijetí jednotné měny a dále pak k zařazení nových kapitol o zaměstnanosti a 
sociální politice. Jedná se o formu koordinace hospodářské politiky, která zakotvila 
zásadu, že Evropská rada bude formulovat tzv. „orientační směry“, které budou 
členské země brát v úvahu při formulování své politiky zaměstnanosti. Tato forma 
koordinace je známa pod názvem Lucemburský proces. 

3) Třetí etapa počíná rokem 1999 a trvá doposud. 

1. ledna 1999 došlo k přistoupení ke třetí fázi Hospodářské a měnové unie, 
většina členských států se stala členy tzv. eurozóny a s účinností od 1.1.2002 přešla 
na jednotnou měnu euro.  

V hospodářské politice EU dochází od přelomu tisíciletí k dalším významným 
aktivitám. Z již výše zmíněných důvodů je v ní věnována stále větší pozornost 
podpoře malých a středních podniků. 
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1.1 Nejvýznamnější dokumenty EU mající vztah 
k malým a středním podnikům  
 
Cardiffský proces 

Tento koordinační nástroj byl nazván podle zasedání Evropské rady v Cardiffu 
v roce 1998. Jeho záměrem bylo podněcování strukturálních reforem na trhu zboží, 
služeb a kapitálu, malé a střední podniky nevyjímaje. Novým prvkem byla výzva 
útvarům Rady pro průmysl, mezinárodní obchod a rozvoj, aby věnovaly pozornost a 
dále rozvíjely environmentální dimenzi zaměstnanosti.  

 
Kolínský proces  

Navázal na Cardiffský proces. Probíhal v červnu 1999 po zasedání Evropské 
Rady v Kolíně nad Rýnem jako fórum hlavních aktérů makroekonomické politiky EU. 
Těm slouží pro získání informací o celkové ekonomické situaci EU a o chystaných 
opatřeních. Evropská rada na něm obdržela zprávu o pokroku v environmentální 
integraci a o hlavních směrech environmentální politiky. Hlavními okruhy jednání byl 
hospodářský růst, zaměstnanost, konkurenceschopnost a trvale udržitelný rozvoj EU, 
budoucnost EU v 21. století a vztahy se třetími zeměmi. Význam Kolínského procesu 
rovněž spočívá ve skutečnosti, že ekonomická politika EU začala věnovat větší 
pozornost klimatickému problému. 

Evropská rada neopomenula ani malé a střední podniky. To se odrazilo 
v prioritách Evropské rady, mezi které patří: 

- plné využití výhod strukturálních změn směřujících k vytvoření společnosti služeb, 
zejména identifikace oblastí s jistým potenciálem zaměstnanosti a odstranění 
překážek rozvoje služeb s vysokou zaměstnaností, 

- zavedení sociálně příznivých a zaměstnanost zvyšujících inovací na trhy práce,  

- mezi hlavní priority týkající se průmyslu byla v rámci životního prostředí přidána i 
aktivita týkající se bezprostředně malých a středně velkých podniků, a to 

- soustředění snah na malé a středně velké podniky; například podpůrná opatření 
pro zlepšení jejich environmentálního řízení a jednání 

 
Lisabonská strategie  

Představuje scénář pro hospodářskou, sociální a ekologickou (environmentální) 
obnovu EU. 

Lisabonská strategie byla přijata Evropskou radou na jaře r. 2000 na summitu 
v Lisabonu, jehož tématem byla zaměstnanost, ekonomická reforma a sociální 
soudržnost. Unie si stanovila cíl stát se v letech 2000-2010 „nejkonkurenceschopnější 
a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu 
s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“. 

Lisabonská strategie komplexně zhodnotila ekonomickou výkonnost a 
konkurenceschopnost Evropy na počátku 21. století a konstatovala, že evropská 
ekonomika zaostává nejen v ekonomické výkonnosti, ale rovněž v míře 
zaměstnanosti, vkládaných prostředcích na výzkum a vývoj, v intenzitě inovačních 
činností i ve fungování trhů.  
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Proto byl na základě analýzy vývoje předchozích let vytvořen poměrně detailně 
zpracovaný soubor opatření, která mají vést ke zvýšení výkonnosti EU bez ohrožení 
životního prostředí a sociální soudržnosti. Hlavními prvky Lisabonské strategie, které 
lze rozdělit na ekonomické, sociální a ekologické, jsou: 

1. informační společnost pro všechny, 

2. vytvoření evropského výzkumného prostoru, 

3. odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky, 

4. ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu, 

5. vytvoření integrovaných finančních trhů, 

6. lepší koordinace makroekonomických politik, 

7. aktivní politika zaměstnanosti, 

8. modernizace evropského sociálního modelu, 

9. udržitelný rozvoj a kvalita života (přidáno v r. 2001 na stockholmském zasedání 
Evropské rady). 

 Ačkoliv výše uvedené prvky lze aplikovat na všechny subjekty evropské 
hospodářské politiky, strategie věnuje v bodě 3. zvýšenou pozornost malým a 
středním podnikům. Ty v zemích Unie patří mezi významné tvůrce nových pracovních 
míst. Z tohoto důvodu se strategie výslovně orientuje na vytváření příznivého 
pracovního prostředí pro zakládání a rozvoj nových podniků, zejména malých a 
středních. 

 Strategie konstatovala, že v Evropě jsou oproti jiným vyspělým zemím (USA) 
vysoké náklady spojené se založením nového podniku a že existuje mnoho 
byrokratických překážek bránících rozvoji podnikání. Prakticky neexistuje 
konsekventní inovační politika a přístup malých a středních podniků ke kapitálu 
(zejména rizikovému) je značně obtížný. V zemích EU také chybí dostatečné propojení 
mezi podniky a finančními trhy, mezi výzkumem a technologickým vývojem i mezi 
podnikatelskou sférou a školícími institucemi a poradenskými službami. Rovněž 
založení podniků a náklady spojené s tímto krokem jsou v zemích EU asi třikrát vyšší, 
než je tomu v USA. 

Z výše uvedených důvodů se lisabonský summit rozhodl pro zlepšení situace 
malých a středních podniků a přijal následující úkoly: 

- Rada a Komise měly do konce roku 2000 provést všestrannou analýzu spojenou 
s problematikou malých a středních podniků (zejména administrativní mající vztah 
k založení podniku, personální či přístup ke kapitálu) a navrhnout na období 2001 - 
2005 program pomoci podnikatelům a podnikání, 

- Rada a Komise měly za úkol připravit Evropskou chartu malých firem. „Členské 
státy dostaly za úkol využít nástrojů předložených v lisabonské strategii, aby se 
malé a střední podniky staly motorem při vytváření nových pracovních míst.“ 

Průběžně je sledováno plnění úkolů přijatých lisabonským summitem.  

 

Evropská charta pro malé podniky 

Charta byla schválena členskými státy na zasedání Evropské rady ve Feiře 
v červnu 2000 (v roce 2002 byla schválena i ČR). Stala se základem podnikové 
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politiky Evropské komise, obsahuje strategická doporučení, která mají za cíl do roku 
2010 „učinit z Evropy nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomiku světa“. 

Charta vymezuje malé podniky jako páteř evropské ekonomiky, neboť vedle 
skutečnosti, že přispívají k rozvoji regionálního a pracovního rozvoje, jsou 
významnými poskytovateli pracovních příležitostí a v neposlední řadě jsou schopny se 
pružně přizpůsobit potřebám trhu. 

Charta obsahuje závazky Evropské rady ke zlepšení situace malých 
podniků v EU tak, aby zejména byl vytvořen právní, daňový a administrativní 
rámec podporující podnikatelskou činnost, a tím zlepšeno postavení podnikatelů. Po 
celou dobu jejich existence aby byl zlepšen přístup k finančním prostředkům, 
zajištěn jim lepší přístup k trhům. Evropská rada se rovněž zavazuje brát v potaz 
názory malých podniků a podporovat tzv. špičkové podniky. 

Na základě výše uvedeného se signatáři Charty pro zohlednění potřeb malých 
podniků zavázali postupovat podle doporučených prioritních směrů, které Charta 
shrnuje do deseti kapitol.  

1. Vzdělávání a školení pro podnikatelskou veřejnost, a to především se 
zaměřením na střední a vysoké školy. Pro mladé managery v malých podnicích 
vyvíjet školící plány. 

2.  Levnější a rychlejší založení firmy. Jedním z nástrojů je i rozšíření přístupu 
registrace on line. 

3.  Lepší legislativa a předpisy. Pro malé podnikatele by měly být vnitrostátní 
předpisy a předpisy EU zjednodušeny. Rovněž by ji měly být uděleny výjimky 
z určitých zákonných povinností a zjednodušena legislativa týkající se konkurence.  

4.  Dostupnost dovedností. Vzdělávací programy by měly být přizpůsobeny 
potřebám malých podniků a měly by poskytovat kromě celoživotního vzdělávání i 
poradenství. 

5.  Zlepšování přístupu firem na internet (on-line). Jedná se především o orgány 
veřejné správy, které by měly zlepšit komunikaci s malými podniky. 

6.  Více výhod z jednotného trhu. Kromě dotvoření vnitřního evropského trhu je 
třeba i uplatňovat evropská vnitrostátní pravidla soutěže tak, aby malé podniky 
mohly snáze vstoupit na nové trhy. 

7.  Přizpůsobení daňových a finančních předpisů a podmínek tak, aby 
stimulovaly k zakládání malých podniků a lépe umožňovaly jejich rozšiřování. Tato 
kapitola se rovněž zabývá opatřeními ke zlepšení přístupu malých podniků 
k finančním službám, a to prostřednictvím Akčního plánu finančních služeb a 
Akčního plánu rizikového kapitálu., tj. lepší přístup k úvěrům a k rizikovému 
kapitálu. Rovněž tak deklaruje potřebu zlepšování přístupu ke strukturálním 
fondům a přijímání iniciativ Evropské investiční banky při navyšování prostředků 
k zakládání podniků a pro high-tech podniky včetně kapitálových nástrojů. 

8.  Posílení technologické kapacity malých firem, ať již podporou technologické 
spolupráce a sdílením technologií, tak i jejich zapojováním do mezifiremní 
spolupráce od místní až po mezinárodní úroveň. Účelem této kapitoly je zlepšení 
možností malých podniků pro vstup na panevropské trhy a rozšíření jejich činností 
na trhy třetích zemí. 

9.  Šíření úspěšných modelů elektronického obchodování a podpora 
špičkových malých firem. Nástrojem k prosperitě malých firem by měla být 
koordinovaná činnost členských států EU, jejíž cílem je vytvoření snadno 
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přístupných informačních systémů, sítí a služeb, které by zajišťovaly přístup 
k informacím a podpoře od instruktorů a investorů tzv. „business angels“.  

10. Rozvoj silnějšího a účinnějšího zastoupení zájmů malých a středních firem 
na evropské i národní úrovni, včetně využití sociálního dialogu 

Aby Evropská charta pro malé podniky nezůstala jen deklarací předsevzetí, 
Evropská komise zahájila srovnávací proces evropských států. Na jaře každého roku 
vydává komise zprávu, jejíž obsahem je naplňování Charty v jednotlivých zemích, 
tedy jak se každý stát stará o své podnikatele a jaká praktická opatření se nejvíce 
osvědčila. 

 
b2 Europe 

b2 Europe je integrální částí Evropské komise. Vznikla v roce 2001. Je 
iniciativou na podporu evropského obchodu. Je zaměřena na podporu malých a 
středních podniků. Jejím účelem je pomoci se vznikem, inovací a rozvojem evropských 
středně malých podniků, které jsou obecně uznávané jako „páteř evropské 
ekonomiky“. Hlavními cíli iniciativy je klientská podpora a podpora dovedností firem, a 
to prostřednictvím zajištění užší spolupráce mezi poradenskými sítěmi 

B2 Europe také částečně vděčí za svou existenci úspěšná iniciativa Místní 
spolupráce propagovaná sítí euro info centra v letech 1999-2005. 

 
 

1.2 Současný stav 
 

Jak již bylo uvedeno výše, EU věnuje podpoře malých a středních podniků 
značnou pozornost. V posledních deseti letech byla na jejich podporu přijata řada 
opatření. Jejich účinnost však není tak velká, jak by si EU představovala. O tom mimo 
jiné svědčí i činnost Evropského parlamentu, konkrétně stanovisko výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, který v září 2006 vyzval výbor pro průmysl, výzkum a 
energetiku, aby do svého návrhu usnesení začlenil 31 bodů týkající se malých a 
středních podniků. 

Připomíná důležitou roli malých a středních podniků v evropské ekonomice. 
Upozorňuje na začlenění zásady dát přednost malým a středním podnikům „think 
small first“ do všech politik společenství, mimo jiné proto, že představují důležitý 
prvek sociální stability a jsou významnými zaměstnavateli a tvůrci pracovních míst. 
Z tohoto důvodu by jim měla být věnována všestranná podpora a pomoc. Zejména by 
mělo dojít k podpoře investic do „lidského kapitálu“ užším sepětím teorie s praxí, a to 
jak na úrovni praegraduálního, tak postgraduálního vzdělávání. 

 Měl by jim být umožněn lepší přístup ke službám výzkumu a technického 
vývoje. Také by se měl zlepšit jejich přístup k informacím, službám a radám pomocí 
sítě Evropských informačních center, která mají jednotná kontaktní místa (one stop 
trouble shooting shops). Kromě poskytování informací by rovněž mělo docházet 
k přenosu tzv. osvědčených postupů (výuka znalostí a postupů při podnikání a při 
zadávání veřejných zakázek). Mezi informace, které by malé a střední podniky měly 
mít, jsou i informace o možném sdílení rizik. Malé a střední podniky, působící zejména 
v zemědělství, by měly mít možnost předkládat společné nabídky na veřejné zakázky. 

Malé a střední podniky se rovněž nezřídka potýkají s různými byrokratickými 
omezeními na vnitřním trhu. Vhodným nástrojem zahajování řízení komisí z důvodu 
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porušení článku 226 smlouvy o ES s každým členským státem, který nesplní své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména z článků týkajících se vnitřního trhu, 
včetně článků o společném celním sazebníku, společných daňových pravidlech a o 
volném pohybu služeb. Rovněž komise deklaruje potřebu zlepšení informovanosti 
malých a středních podniků o zlepšení přístupu k smírčím řízením. 

Komise rovněž vyzvala členské státy, aby pomohly zlepšit přístup malých a 
středních podniků ke strukturálním fondům, zejména zjednodušením postupů při 
podávání žádostí a snížením výdajů s tím spojených. Zvláštní priorita včetně finanční 
podpory by měla být věnována podpoře programů na zaměstnání osob hůře 
umístitelných na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaní, ženy apod.). Ze strukturálních 
fondů by měl být zjednodušen přístup ke kapitálu zejména rodinným podnikům, 
podnikům zakládaným ženami a podnikům na realizaci výzkumu a technického vývoje. 

Vzhledem k tomu, že administrativní zátěž malých podniků je značně vysoká, 
komise vyzvala členské státy, aby v Evropě omezily byrokracii o 25 % a aby si 
uvědomily potřebu deregulačních opatření. V případě malých podniků, tam, kde je to 
možné omezit či zprostit je povinnosti z oblasti výkaznictví či vedení dokumentace. 
Nemzdové náklady a s nimi spojené administrativní požadavky brání rozvoji 
mikropodniků a ty často nevytvářejí žádná pracovní místa, přitom podle čl. 137 odst. 2 
písm. b) Smlouvy o ES „směrnice přijaté v oblasti sociální ochrany a ochrany 
pracovníků se zdrží ukládání správních, finančních a právních omezení bránících 
zakládání a rozvoji malých a středních podniků.“  

Komise opakovaně zdůrazňuje nutnost podporovat malé a střední podniky, 
evropská právní úprava by měla brát v úvahu, že tyto podniky tím, že poskytují 
obživu, zmírňují chudobu a zabraňují odlivu obyvatelstva z regionů. 

Členské státy by měly při sociálním dialogu zajistit silnější účast zastupitelských 
organizací malých a středních podniků. 

 Rovněž je třeba prodloužit osmitýdenní lhůtu pro shromáždění a předložení 
stanovisek zastupujících organizací. 

Aby mohly malé a střední podniky mít lepší přístup pro inovaci výrobních 
postupů a výrobků, je třeba vytvořit síť, která by jim pomohla s přístupem 
k programům financování a propagačním programům. 

Všechna opatření komise by se rovněž měla vztahovat i na osoby samostatně 
výdělečně činné, především různé formy systémů sociálního zabezpečení a 
poskytování dávek a prevence pracovních rizik. 

Členské státy by měly usilovat o vytvoření právního prostředí, které by malým 
a středním podnikům umožnilo pružnost zaměstnávání, aniž by byla narušena funkce 
sociálního zabezpečení. 

Komise rovněž připomněla nepříznivý demografický vývoj v Evropě, kdy během 
následujících 10 let by měla asi 1/3 podnikatelů odejít do důchodu, proto je vedle 
podpory podnikání starších osob třeba i povzbuzovat mladé lidi, ženy nevyjímaje, 
k zakládání podniků. 

Dále je třeba i hlubší spolupráce mezi regiony za účelem podpory specifických 
potřeb malých a středních podniků a na úrovni unie dokončit vnitřní trh a podporovat 
volný pohyb pracovníků. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu  

Směrnice přináší podnikatelským subjektům řadu zjednodušení a výhod při 
poskytování služeb na trzích ostatních členských zemí EU. Jejím cílem je umožnit 
podnikatelům, živnostníkům a malým firmám snadnější a hlavně nediskriminační 
poskytování služeb za hranicemi. 

- Směrnice se zejména týká služeb v oblasti stavebnictví, obchodu, oprav a údržby 
motorových vozidel, velkoobchodu, maloobchodu, ubytování a stravování, vedlejší 
činnosti v dopravě; cestování (cestovní kanceláře), činnosti v oblasti nemovitostí, 
výzkumu a vývoje, právních a účetních služeb, veterinární činnosti, odstraňování 
odpadů a rekreační, kulturní a sportovní činnosti. 

- Naopak ze směrnice jsou výslovně vyjmuty služby obecného zájmu nehospodářské 
povahy, finanční služby, služby a sítě elektronických komunikací, dopravní služby, 
zdravotní služby, sociální služby v oblasti sociálního bydlení, péče o děti a podpory 
rodin a osob ve stavu nouze, služby agentur na zprostředkování dočasné práce, 
audiovizuální služby, hazardní hry včetně loterií a sázek, soukromé bezpečnostní 
služby, služby poskytované notáři a soudními vykonavateli a činnosti spojené s 
výkonem veřejné moci. 

- Za hlavní přínosy směrnice lze zejména považovat: 

- nediskriminační usazování bez ohledu na národnost a státní příslušnost; dojde 
k výrazné redukci požadavků, kterým mohou být podnikatelé z jiných 
členských států podrobeni; případnou jejich aplikaci bude nezbytné odůvodnit; 
oprávněnost bude přezkoumána komisí EU,  

- podstatné zjednodušení administrativy regulující přístup k poskytování služeb, 
a to i na národní úrovni; povolovací řízení související se vstupem poskytovatelů 
na trh se službami povedou k jeho liberalizaci,  

- zjednodušení povolovacích řízení,  

- zavedení jednotných kontaktních míst, ve kterých bude soustředěna veškerá 
administrativní agenda související s volným pohybem služeb; účelem je ulehčit 
podnikatelům komunikaci se všemi relevantními orgány státní správy v cizím 
státě, tato kontaktní místa budou podávat informace o veškeré problematice 
související s volným pohybem služeb,  

- omezení nutnosti předkládat originály a ověřené kopie či překlady dokumentů 
osvědčujících nabytí oprávnění k poskytování služby v cizím státě pouze na 
nezbytné případy, 

- zavedení procedury tichého souhlasu (tj. pokud příslušný úřad ve stanovené 
lhůtě žadateli neodpoví, bude povolení považováno za udělené),  

- využití IT v administrativě; rychlost a efektivitu státní správy přinese 
elektronické propojení úřadů členských států,  

- možnost přijímat službu od poskytovatelů z kteréhokoliv členského státu; tím 
dojde k odstranění překážek nejen pro příjemce služeb, ale také pro jejich 
poskytovatele; výsledkem by mělo být posílení jak kvality služeb, tak i práv 
spotřebitele,  

- metoda screeningu a notifikace; všechny členské země budou mít uloženu 
povinnost transparentním způsobem zmapovat, jestli příliš neztěžují 
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poskytování služeb a jestli jejich případné překážky odpovídají požadavkům 
přiměřenosti, nezbytnosti a nediskriminace, 

- povinnost členských států uznávat pojištění odpovědnosti uzavřené 
poskytovateli služeb v jiných členských státech,  

- úplný zákaz omezování reklamní činnosti příslušníků regulovaných profesí. 

Směrnice stanoví 3letou lhůtu pro implementaci zásad směrnice do tuzemských 
právních předpisů. Pro Českou republiku to znamená, že implementaci je třeba provést 
do 31.12.2009. 

 
 

1.3 Organizace malých a středních podniků na 
evropské úrovni 

 

UEAPME Evropská asociace (organizace) živnostníků a malých a středních 
podniků 

UEAPME je zaměstnavatelská organizace reprezentující na půdě EU zájmy 
živnostníků a malých a středních podniků (SME). Je neziskovou a nestranickou 
organizací reprezentující více než 11 miliónů zaměstnavatelů, kteří v evropském 
prostoru zaměstnávají kolem 50 miliónů osob. 

UEAPME zastřešuje 81 členských organizací sestávajících z národních 
organizací, evropských odvětvových organizací a ostatních připojených členů, kteří 
podporují „rodinu“ malých a středních podniků. Tito ostatní členové jsou buď 
z nečlenských zemí EU nebo se jedná o evropské či mezinárodní odvětvové 
organizace, popřípadě o další instituce a organizace zapojené v aktivitách či 
poskytující podporu živnostníkům a malým a středním podnikům. Připojení členové 
mají právo účasti a vystupování na schůzích UEAPME, avšak bez hlasovacího práva. 

Těžiště činnosti UEAPME spočívá na výborech a pracovních skupinách. Výbory 
mají dvojí úlohu: 

- vyměňovat informace o výzvách a problémech podnikatelů a živnostníků, kterým 
čelí na půdě rozdílných zemí, 

- debatovat a analyzovat navrhovanou legislativu a docházet ke shodnému názoru 
na tuto problematiku. 

 

Výsledkem jsou dokumenty UEAPME, které odrážejí pohled evropských 
živnostníků a malých a středních podnikatelů na danou problematiku. Výbory UEAPME 
jsou složeny z expertů nominovaných členskými asociacemi.  

UEAPME svým členům poskytuje akademickou, technickou a právní podporu ve 
všech oblastech politiky EU. Podporuje ideje evropské integrace a přispívá k evropské 
spolupráci. Rovněž reprezentuje a podporuje zájmy, potřeby a přání svých členů ve 
vztahu k evropským institucím. Dále monitoruje evropskou politiku a legislativní 
proces dotýkající se zájmů svých členů a o výsledcích monitoringu je informuje. 

Hraje přímou roli v evropské politice, která ovlivňuje malé a střední podniky 
(dále SME), především skrze přímý kontakt s administrativou EU a posilování statusu 
SME jako sociálního partnera. UEAPME se snaží prosadit zájmy svých členů do celé 
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oblasti legislativy zahrnující zejména ekonomickou a fiskální politiku, zaměstnanost a 
sociální politiku, politiku životního prostředí a vnitřního trhu. Rovněž organizuje pro 
své členy odborné stáže. 

UEAPME analyzuje úlohu SME v evropských ekonomikách. Na základě těchto 
analýz UEAPME se svými členy hledá cesty, kterými se SME mohou přizpůsobit 
změnám, které přináší otevřená a konkurenceschopná ekonomika EU. 

 
 

1.4 Shrnutí  
 

Evropská unie věnuje podpoře malých a středních podniků značnou pozornost. 
Prakticky v každém jejím dokumentu týkajícím se ekonomiky je zvláštní pasáž 
věnovaná malým a středním podnikům. Hlavním důvodem tohoto postupu je nejspíše 
ta skutečnost, že malé a střední podniky představují poměrně významné 
zaměstnavatele, většina jejích dokumentů je věnována podpoře zaměstnanosti 
vytváření nových a pracovních míst. 

Dalším důvodem je nejspíše představa, že malé a střední podniky jsou 
považovány za subjekty, které aby obstály v konkurenčním prostředí, potřebují 
speciální podporu. To velmi dobře vystihuje Charta malých a středních podniků, která 
vedle podpory vzdělávání majitelů a zaměstnanců malých a středních podniků, 
zprostředkování výsledků vědy, techniky a výzkumu malým a středním podnikům, 
vyzývá členské státy k vytvoření právního prostředí, které by malým a středním 
podnikům umožnilo pružnost zaměstnávání, aniž by byla narušena funkce sociálního 
zabezpečení.  

Rovněž je třeba brát v úvahu i nepříznivý demografický vývoj v Evropě, kdy 
během následujících 10 let by měla asi 1/3 podnikatelů odejít do důchodu. Podíl 
mladších osob se výrazně sníží, avšak vzhledem ke stále se prodlužující střední délce 
života (vlivem změny životního stylu, stále se zvyšující úrovni medicíny…) bude 
přibývat „seniorů“, kteří budou do vyššího věku aktivní. Tyto osoby budou rovněž 
potřebovat speciální podporu, ať již budou zaměstnavateli či zaměstnanci. 

Dále je třeba i hlubší spolupráce mezi regiony za účelem podpory specifických 
potřeb malých a středních podniků. Na úrovni EU je třeba dokončit proces 
kontinuálního jednotného evropského vnitřního trhu a z hlediska zaměstnanosti 
podporovat volný pohyb osob. 
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2. Podpora malých a středních podniků 
 
Řešitelé:  Ing. Jan Přib, CSc. 
 Mgr. Olga Bičáková 
 Mgr. Miriam Kotrusová, PhD. 
 
 

2.1 Východiska 

 
Osoby samostatně výdělečně činné (dále zpravidla jen OSVČ) představují 

důležitý segment ekonomiky. Přední místo přitom náleží OSVČ podnikajícím na 
základě živnostenského zákona. Tento typ podnikatelských subjektů je součástí 
sektoru malých a středních podniků. Rozvoji malého a středního podnikání je 
věnována značná pozornost jak na národní, tak i na evropské úrovni. Tato pozornost 
je plně opodstatněna jednak postavením sektoru malých a středních podniků 
v národním hospodářství členských států Evropské unie a jeho funkcí v ekonomickém 
systému, jednak nespornou skutečností, že malé a střední podniky jsou mimořádně 
citlivé na kvalitu podnikatelského prostředí. 

 

2.1.1  Vymezení kategorie malých a středních podniků 
 

Klasifikace podnikatelských subjektů, pro něž je v příslušných dokumentech 
běžně používáno rovněž označení „podnik“ či „podnikatel“, podle jejich velikosti není 
zcela jednotná a ustálená. Společným základem většiny velikostních klasifikací 
podnikatelských subjektů přitom je počet jejich zaměstnanců. Toto kritérium může 
pak být doplněno jinými kritérii, především ukazateli charakterizujícími ekonomickou 
výkonnost podniků.  

Z hlediska zkoumání postavení malého a středního podnikání v národních 
ekonomikách i v evropském měřítku, formování příslušných politik a programů podpor 
zaměřených speciálně na podporu malého a středního podnikání má klíčový význam 
definice malého a středního podniku (podnikatele) přijatá Evropskou komisí. Pro 
potřeby přípustnosti podpor jsou velikostní kategorie podniků (podnikatelů) definovány 
s využitím ukazatelů a charakteristiky podniků postihující kapitálové a řídící vazby 
mezi podniky. Konkrétně se jedná o: 

- počet zaměstnanců podniku,  

- ekonomické ukazatele podniku:  

- obrat (nebo příjem) podniku a/nebo  

- aktiva (nebo majetek) podniku 

- charakter podniku:  

- samostatný podnik,  

- partnerské podniky,  

- spojené podniky.  
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Základní charakteristika malého a středního podniku 

Velikostní skupiny podniků (drobní podnikatelé, malé podniky, malé a střední 
podniky) jsou charakterizovány dále uvedenou úrovní příslušného ukazatele. 
 
 
Kritéria pro velikostní kategorie podniků   

velikostní kategorie podniku 
počet 

zaměstnaných 
obrat/příjem aktiva/majetek 

malé a střední podniky méně než 250 nejvýše EUR 50 mil. nejvýše EUR 43 mil 
malé podniky méně než 50 nejvýše EUR 10 mil. nejvýše EUR 10 mil. 
drobní podnikatelé (mikrofirmy) méně než 10 nejvýše EUR 2 mil. nejvýše EUR 2 mil. 

 
Za podnik je třeba, v souladu s novou definicí MSP, považovat jakýkoliv 

subjekt, vykonávající ekonomickou činnost. Nová definice MSP se tudíž jednoznačně 
vztahuje i na sebezaměstnané, rodinné firmy, obchodní partnerství (společenstva) a 
asociace pravidelně provozující ekonomickou činnost. Rozhodující tedy není právní 
forma, ale skutečnost, že daný subjekt provozuje pravidelnou (soustavnou) 
ekonomickou činnost. 

Pokud jde o limity charakterizující velikostní kategorii podniku, platí 
jednoznačně kritérium počtu zaměstnanců, které musí být vždy splněno. Pokud jde o 
hodnotová kritéria, splní příslušný podnik kritérium pro zařazení do příslušné velikostní 
kategorie, pokud splňuje alespoň jedno z nich. Důvodem pro tento přístup je 
skutečnost, že podniky působící v různých odvětvích jsou vzhledem ke svému 
odvětvovému zaměření konfrontovány s rozdílnou náročností na jejich kapitálové 
vybavení. Možnost volby ukazatele charakterizujícího ekonomickou sílu podniku 
sleduje právě spravedlivou klasifikaci podniků působících v různých odvětvích. 

Počet zaměstnanců se vyjadřuje v ročních pracovních jednotkách (tou je výkon 
práce jednoho zaměstnance na plný pracovní úvazek po celé roční období), stanoví se 
tedy prakticky na základě přepočteného stavu zaměstnanců odpovídajícího plnému 
pracovnímu úvazku. Za zaměstnané je třeba pro účely posouzení dodržení příslušného 
limitu standardně považovat: 

- zaměstnance, 

- osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení (na základě přímých pokynů) 
v souladu s národní právní úpravou, 

- vlastníky v postavení manažerů, 

- partnery vykonávající pravidelnou činnost v podniku a profitující z finančních výhod 
poskytovaných podnikem. 

Za zaměstnance se přitom nepovažují učňové ani studenti-praktikanti. 

Výše obratu se posuzuje na základě hodnoty prodejů očištěných o rabaty. 
Stejný princip platí i pro vykazování příjmů. Hodnocený obrat nezahrnuje DPH ani jiné 
nepřímé daně.  

V praxi je možné jako zdroje informací o dosažené úrovni příslušného ukazatele 
použít: 

- počet zaměstnanců vykazovaný České správě sociálního pojištění k ověření údajů 
o počtu zaměstnanců, 
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- výkaz zisků a ztrát v případě subjektů vedoucích účetnictví k ověření údajů o výši 
obratu subjektů vedoucích účetnictví nebo údaje o příjmech a výdajích v daňové 
evidenci k ověření údajů o výši příjmů subjektů vedoucích daňovou evidenci, 

- rozvah pro ověření výše aktiv u subjektů vedoucích účetnictví nebo údaje v daňové 
evidenci pro ověření majetku u subjektů vedoucích daňovou evidenci. 

 

Hodnocení kritérií pro různé typy podnikatelských subjektů 

Při stanovení dosažené výše příslušného ukazatele je třeba postupovat odlišně 
v případech, kdy je posuzováno dosažení jejich úrovně pro různé definované typy 
subjektů (podniků), kterými jsou z hlediska posuzování nezávislosti podniku:  

- samostatný podnikatel, 

- „partnerský“ podnikatel, 

- „spojený podnikatel“. 

Reálné hodnoty příslušných ukazatelů samostatného podnikatele lze získat 
přímo z jeho evidencí. Samostatným podnikatelem je podnikatel, který nevlastní 
více než 25 % jiného podniku ani v něm neuplatňuje více než 25 % rozhodovacích 
(hlasovacích) práv a který současně není ve stejném rozsahu kontrolován (ovlivňován) 
jiným podnikatelským subjektem. Postavení samostatného podniku neztrácí 
podnikatelský subjekt ani v případě, kdy je uvedený limit 25 % překročen, avšak 
investorem je: 

- veřejná investiční společnost, společnost rizikového kapitálu a business angels, 

- univerzita či neziskové výzkumné centrum, 

- institucionální investor, a to i regionální investiční fond nebo 

- nezávislý místní úřad s rozpočtem nedosahujícím 10 mil. Euro v obcích s počtem 
obyvatel nedosahujícím hranice 5 000 osob. 

Podíl kteréhokoliv z výše uvedených investorů nesmí přesáhnout 50 % a 
současně se nesmí jednat o spojené investory (podniky). 

V případě, že mezi subjektem prokazujícím, že splňuje kritéria, a jiným 
subjektem existuje partnerský vztah, stanoví se hodnoty příslušných kriteriálních 
ukazatelů tak, že se k hodnotám posuzovaného subjektu připočte i jejich poměrná 
část odpovídající procentnímu podílu na kapitálu nebo hlasovacích práv za partnerský 
podnik. Partnerským podnikem se přitom rozumí podnik, který má kapitálový podíl 
nebo podíl na hlasovacích právech jiného, v daném případě hodnoceného subjektu 
vyšší než 25 %, avšak nižší než 50 %. 

V případě, že subjekt prokazující splnění příslušných kritérií pro malé a střední 
podniky je ve spojení s jiným podnikem, zahrnují se při stanovení hodnot příslušných 
ukazatelů za podnik usilující o získání výhod přiznávaných malým a středním 
podnikům plně i hodnoty ukazatelů za podnik, s nímž je ve spojení. Základním 
kritériem pro určení, zda jsou podniky ve spojení, je jejich vzájemný kapitálový 
podíl nebo podíl na hlasovacích právech. Podniky jsou spojené, pokud jeden z podniků 
má na majetkových či hlasovacích právech druhého podniku podíl přesahující 50 %. 
Pokud některý ze spojených podniků sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, použijí 
se pro prokazování splnění kritérií pro statut malého a středního podniku příslušné 
ukazatele z této konsolidované účetní závěrky. 
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V případě, že se nejedná o samostatný podnik, berou se při stanovení výše 
příslušných ukazatelů v úvahu i vztahy mezi partnerskými podniky, popřípadě podniky 
ve spojení, které mohou mít partnerské vztahy či být ve spojení i s dalšími subjekty. 

 

2.1.2 Evropská charta pro malé podniky 
 
V souvislosti s významem malých a středních podniků v ekonomice přijala Rada 

pro všeobecné záležitosti Evropská unie v roce 2000 „Evropskou chartu pro malé 
podniky“ (dále zpravidla jen „Charta“), která svým způsobem stanoví rámec pro 
podporu těchto podniků. Podle Evropské charty jsou malé a střední podniky (dále 
zpravidla jen „MSP“): 

- páteří evropské ekonomiky, 

- klíčovým zdrojem pracovních příležitostí, 

- líhní podnikatelských nápadů 

a je třeba je považovat za hlavní činitele rozvoje v oblasti inovace, zaměstnanosti 
sociální a regionální, resp. místní, integrace v EU. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit 
nejlepší možné podnikatelské prostředí tak, aby byl omezen nepříznivý dopad bariér 
včetně bariér administrativních, na které jsou MSP zvlášť citlivé. 

Evropská charta pro MSP není závazným dokumentem. Patří však 
k dokumentům, které byly Evropskou komisí přijaty s cílem působit na členské státy 
tak, aby se posílila konkurenceschopnost Evropské unie v globálním světovém 
hospodářství. Evropská komise chartou vyzývá členské státy k přijímání a prosazování 
opatření, jejichž prostřednictvím je třeba: 

- podporovat ducha inovativnosti a podnikavosti, jež umožní evropskému podnikání 
reagovat na nové výzvy, 

- vytvořit právní, daňový a administrativní rámec podporující podnikatelskou činnost 
a vedoucí ke zlepšení postavení podnikatelů, 

- zajistit přístup k trhům prostřednictvím snížení rozsahu a obtížnosti požadavků, 
které jsou v souladu se základními cíli veřejné politiky na MSP kladeny, 

- usnadnit přístup ke špičkovému výzkumu a technologiím, 

- zlepšit přístup k finančním prostředkům po celou dobu existence podniku, 

- soustavně zlepšovat výkonnost, aby mohla Evropská unie nabízet celosvětově 
nejlepší prostředí pro malé podniky, 

- respektovat názory malých podniků, prosazovat podporu špičkových malých 
podniků.  

K hodnocení naplňování cílů Evropské charty pro malé podniky slouží 
každoroční monitoring pokroku v dosažení jejího plnění. Monitoring je prováděn 
formou zpracování národních zpráv o plnění Charty podle jednotné osnovy stanovené 
pro příslušný rok. Komise každoročně publikuje souhrnnou zprávu obsahující poznatky 
získané z národních zpráv.  
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2.1.3 Zaměření studie 
 

Cílem této studie je charakterizovat podporu MSP včetně OSVČ podnikajících 
podle živnostenského zákona. Charakterizovány jsou především programy podpor, 
které ovlivňují podmínky pro podnikání tohoto typu podnikatelských subjektů. Vesměs 
se jedná o programy podpor zaměřené na zlepšení podmínek pro podnikání především 
podnikatelských subjektů z odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, obchodu 
a různých druhů služeb (ubytování a stravování, vzdělávání a některé zdravotní, 
sociální a veřejné služby). 

Programová podpora může být orientována přímo na podporu konkrétních 
rozvojových projektů podnikatelských subjektů, kdy příjemcem podpory jsou přímo 
podnikatelské subjekty. Tento typ programové podpory rozvoje podnikání lze označit 
za přímou podporu podnikatelských subjektů, tedy i malých a středních podniků 
včetně podnikajících fyzických osob (OSVČ). Nepřímou programovou podporu rozvoje 
podnikání pak reprezentují programy zaměřené převážně na zlepšení podnikatelské 
(technické i institucionální) infrastruktury. Jedná se jednak o infrastrukturu 
institucionální, cíleně zaměřenou na selektivní podporu institucí, jejichž činnost 
přispívá k rozvoji malého a středního podnikání, jednak o infrastrukturu materiální 
(technickou), přinášející obecný prospěch, a tedy i prospěch malým a středním 
podnikatelům. Kromě participace malých a středních podniků na výhodách 
vyplývajících z lepší materiální infrastruktury představuje její budování i zdroj 
potenciálních obchodních příležitostí pro určitý segment podnikatelů včetně malých a 
středních. Tato studie se zaměřuje především na přímou podporu malých a středních 
podniků a částečně i na programovou podporu zaměřenou na rozvoj infrastruktury pro 
podnikání včetně rozvoje kapacity institucí podílejících se na vytváření předpokladů 
pro rozvoj podnikání.  

Programová podpora malých a středních podniků ve formě dotací a opatření na 
zlepšení možností využívat vnější zdroje financování včetně poskytování 
zvýhodněných úvěrů a záruk je považována za státní podporu a podléhá režimu 
monitorování a kontroly podle pravidel EU pro jednotlivé oblasti podpor. Tato pravidla 
respektují omezení vyplývající z uplatňování principu svobodné (volné) konkurence 
společného trhu EU.  

Vlastní charakteristice jednotlivých typů programové podpory i konkrétních 
programů podpory MSP předchází zevrubná charakteristika překážek rozvoje 
podnikání. Překážky rozvoje podnikání negativně ovlivňují kvalitu podnikatelského 
prostředí v České republice, které lze zlepšit opatřeními v různých oblastech včetně 
využívání programové podpory. Podpora MSP podléhá poměrně přísné reglementaci 
přijaté na úrovni EU. Problematice pojetí a zaměření státní podpory v EU je věnována 
samostatná kapitola studie. 

 

2.1.4 Dílčí závěry 
 

Malé a střední podniky, k nimž patří i osoby samostatně výdělečně činné, 
jejichž předmětem činnosti je výroba, obchod a poskytování služeb, tvoří významný 
segment ekonomiky. Hrají významnou roli z hlediska zaměstnanosti, působí jako 
stabilizační faktor rozvoje ekonomiky a mají značný inovační potenciál. Význam 
sektoru malých a středních podniků v ekonomice je všeobecně uznáván. Důkazem 
toho je i pozornost, která je tomuto okruhu podnikatelských subjektů věnována 
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v evropském kontextu. Zdůrazňována je přitom potřeba vytvářet příznivé podmínky 
pro rozvoj malého a středního podnikání.  

Malé a střední podniky, a zvláště pak malé podniky, jsou zvlášť citlivé na 
kvalitu podnikatelského prostředí. K jeho zlepšení vyzývá členské státy i Evropská 
charta pro malé podniky, která sice není závazným dokumentem, nicméně její 
naplňování členskými státy je každoročně monitorováno s cílem získat konkrétní 
poznatky z praxe jednotlivých zemí, poznatky, které mohou být využitelné v širším 
měřítku a stát se součástí “nejlepší praxe”. 

Potřeba sledovat podmínky pro malé a střední podnikání, jeho rozvoj i potřeba 
volit adekvátní formy jejich podpory a zajistit jednotný přístup k této skupině 
podnikatelů ve všech členských státech EU si vynutila přesné vymezení malých a 
středních podniků (a v jejich rámci malých a drobných podniků). Vymezení 
jednotlivých velikostních kategorií podnikatelů, byť i formou doporučení pro členské 
státy, má zásadní význam. Orgány EU ze zveřejněné definice MSP vycházejí i při 
konkretizaci příslušných politik včetně politiky poskytování státní pomoci podnikům, 
která je slučitelná se Zakládací smlouvou ES a s předpisy vycházejícími z této 
smlouvy.  

 
 

2.2 Překážky v podnikání ve vztahu k MSP 
 
2.2.1  Rámcová charakteristika překážek v podnikání 

 
Přetrvávající překážky rozvoje podnikání, které odrážejí nedostatky v kvalitě 

podnikatelského prostředí, negativně ovlivňují konkurenceschopnost českých 
podnikatelských subjektů, a tím i konkurenceschopnost české ekonomiky. V důsledku 
překážek v rozvoji podnikání není v ČR plně využit potenciál ekonomického růstu. Za 
velmi závažné a z pohledu rozvoje aktivit malých a středních podnikatelských subjektů 
včetně OSVČ mimořádně rizikové je třeba považovat především překážky vyskytující 
se v následujících oblastech: 

- legislativa ovlivňující obecné podmínky podnikání, 

- fiskální politika, zejména systém daní a poplatků a systém sociálního zabezpečení, 

- přístup k finančním zdrojům, 

- technická infrastruktura, 

- institucionální infrastruktura, 

- tržní postavení malých a středních podniků, 

- technický rozvoj a inovace, 

- využívání lidských zdrojů. 

Z hlediska podmínek pro podněcování podnikatelské aktivity ekonomických 
subjektů hraje kromě odstraňování bariér podnikání cestou kultivace podnikatelského 
prostředí důležitou roli i způsobilost těchto subjektů k podnikání, podložená obecnou i 
specificky odbornou průpravou a přístupem k relevantním informacím týkajícím se 
podmínek podnikání. 
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V následujícím přehledu jsou shrnuty hlavní překážky podle jednotlivých 
oblastí. Konkrétní identifikované překážky jsou označeny pomocí identifikátorů oblastí, 
pro které byla zvolena velká písmena A až I. Konkrétní identifikované překážky 
podnikání jsou pak v rámci jednotlivých oblastí průběžně číslovány (samostatně 
v rámci každé jednotlivé oblasti). 

 

2.2.2 Přehled překážek rozvoje podnikání podle oblastí  
 

Legislativa ovlivňující obecné podmínky podnikání 

Pokud jde o legislativu, jsou obecné podmínky podnikání identifikovány a 
podnikatelskou veřejností vnímány převážně jako omezující, následující oblasti 
ovlivňují podmínky pro podnikání v různých fázích životnosti podniku - tj. při jejich 
zakládání, fungování, rozvoji a zániku.  

- (A/1) Nepřehledná právní úprava podmínek pro podnikatelskou činnost 
Vyplývá mimo jiné z časté novelizace právních předpisů a z častého využívání 
formy tzv. nepřímých novelizací právních norem, z nejednotného a ve svých 
důsledcích i nezávazného výkladu právních předpisů pracovníky státní správy, a to 
i ve zvláště citlivé oblasti daňové legislativy, z nedostatečné dostupnosti oficiálních 
úplných znění příslušných právních předpisů, a to i z hlediska časového.  

- (A/2) Relativně vysoká administrativní zátěž podnikatelských subjektů  
Relativně vysoké administrativní zatížení podnikatelských subjektů vyplývá 
především ze současného stupně regulace podnikatelské činnosti, především 
v oblastech vedení účetnictví, úpravy pracovněprávních vztahů včetně bezpečnosti 
práce, hygienických předpisů a předpisů upravujících ochranu životního prostředí.  

- (A/3) Nízká míra právní jistoty v obchodních vztazích 
Je charakterizována mimo jiné nedostatečnou ochranou práv věřitele s negativním 
dopadem na ekonomickou stabilitu zejména malých a středních firem v postavení 
dodavatelů, malou pružností práce soudů a v některých případech i obtížnou 
vykonatelností jejich rozsudků. Závažné problémy se vyskytují rovněž v úpravě a 
praktickém provádění konkurzního řízení. 

- (A/4) Přísná národní legislativa upravující oblast ekologie a životního 
prostředí 
Národní české předpisy upravující oblast ekologie a životního prostředí jsou 
v některých případech přísnější, než stanovují závazné normy EU. Náročnější 
podmínky kladené v této oblasti na české podnikatelské subjekty zvyšují jejich 
náklady na srovnatelnou činnost a výrobu a nepříznivě tak působí na jejich 
konkurenceschopnost na zahraničních trzích i na domácím trhu. 

 

Fiskální politika, zejména systém daní a poplatků a systém sociálního 
zabezpečení 

V daňové oblasti jsou podnikatelskou veřejností vnímány následující faktory 
omezující rozvoj jejich podnikání. 

- (B/1) Relativně vysoké daňové zatížení a náklady na sociální zabezpečení 
Relativně vysoké daňové zatížení se týká především daně z příjmů jak 
právnických, tak i fyzických osob. Příspěvky na zdravotní, nemocenské a sociální 
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zabezpečení hrazené za zaměstnance zaměstnavateli jsou podle názoru 
podnikatelů poměrně vysoké a výrazně zvyšují celkové náklady práce.  

- (B/2) Stanovení sazeb spotřebních daní minerálních paliv 
Významné nákladové zatížení prakticky všech typů podnikatelských subjektů 
představuje spotřební daň paliv na bázi minerálních olejů - ropných produktů. 
Nepříznivý vliv tohoto daňového břemene na náklady a konkurenceschopnost 
podniků, včetně malých a středních, je pociťován zvlášť výrazně v obdobích růstu 
světových cen ropy. S přihlédnutím k této zkušenosti bude nutno velmi obezřetně 
přistupovat k zavedení tzv. ekologických daní u dalších energetických zdrojů 
včetně pevných paliv, plynu a elektřiny.  

- (B/3) Stanovení a aplikace sazeb daně z přidané hodnoty 
Velice citlivou oblastí je pro podnikatelské subjekty zařazování příslušných druhů 
zboží a služeb do základní či zvýhodněné sazby daně z přidané hodnoty. Zvlášť 
citlivá je situace v oblasti sazebního zařazení služeb, tedy odvětví, v němž je 
zastoupení malých a středních firem velmi významné.  

- (B/4) Složitost daňového systému 
Systém daní a poplatků v ČR je značně složitý. Nejproblémovější je z hlediska 
podnikatelů způsob stanovení daňového základu vycházejícího z účetní evidence. 
Nepřehlednost právní úpravy v této oblasti vede k nejednotnému výkladu 
daňových a účetních předpisů, a to i ze strany kompetentních správních, zejména 
daňových úřadů. Tato situace nepříznivě doléhá především na malé a střední 
podniky.  

Reforma veřejných financí (od 1.1.2008) na některá z kritizovaných omezení 
reaguje. Jako příklad lze uvést odstranění dosud výrazné daňové progrese u daně 
z příjmu. Některá další reformní opatření budou mít na některé skupiny 
podnikatelských subjektů nepříznivý dopad. Jedná se například o zavedení 
ekologických daní na další energetické zdroje a zvýšení zvýhodněné sazby daně 
z přidané hodnoty z 5 na 9 %. 

 

Přístup k finančním zdrojům 

Omezený přístup malých a středních podniků k vnějším zdrojům financování 
patří k nejčastěji uváděným překážkám pro rozvoj malého a středního podnikání. 
Závažnost této překážky vyplývá zejména z dále uvedených faktorů, které 
dokumentují slabou stránku malých a středních podniků v této oblasti.  

- (C/1) Nedostatek vlastních finančních zdrojů podniků k realizaci 
rozvojových podnikatelských záměrů 
Velký počet českých podnikatelských subjektů bez účasti zahraničního kapitálu je 
nedostatečně kapitálově vybaven. Nedostatek vlastních finančních zdrojů se 
zvláště intenzivně projevuje právě v sektoru malých a středních podniků. Jejich 
finanční zdroje často nepostačují na realizaci rozvojových záměrů - investic a 
inovací a nikoliv výjimečně nejsou dostatečné ani k provoznímu financování, 
zejména v souvislosti s možností získání atypické (rozsáhlejší) zakázky.  

- (C/2) Omezení alternativních vnějších zdrojů financování 
V České republice jsou stále jen značně omezené možnosti využívání rizikového 
kapitálu. Rozhodující formou pro překlenutí nedostatku vlastních zdrojů je získání 
bankovního úvěru. Dostupnost bankovního úvěru je ovlivněna úvěrovou politikou 
bank, která se nadále vyznačuje vysokou mírou opatrnosti. Ta se projevuje mimo 
jiné požadavky na zajištění poskytovaného úvěru. Zvlášť obtížný je přístup 
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k úvěrům pro začínající podnikatelské subjekty, včetně OSVČ, bez vlastní 
podnikatelské historie.  

 

Technická infrastruktura 

Technickou infrastrukturou se v této studii rozumí infrastruktura ovlivňující 
materiální podmínky rozvoje podnikání, tedy především technické zázemí pro 
podnikání v podobě prostor vhodných pro podnikání, dopravní a sociální infrastruktury, 
především bytového fondu. Jedná se o segmenty podnikatelského prostředí, které 
mají převážně regionální rozměr. Technická infrastruktura ve výše uvedeném pojetí 
představuje významný faktor ovlivňující mobilitu pracovní síly i mobilitu podnikání jako 
takového, především formou rozšiřování či přenášení podnikatelských aktivit 
konkrétních subjektů do nových lokalit. 

- (D/1) Dostupnost prostor vhodných pro podnikání 
V této oblasti byla v uplynulém období zaměřena pozornost především na budování 
zasíťovaných průmyslových zón vhodných pro zahraniční strategické investory. 
Budování „podnikatelských areálů“ vhodných pro malé a střední podniky byla 
dlouhodobě věnována menší pozornost jak na úrovni centra, tak i krajů a obcí.  

- (D/2) Stav dopravní infrastruktury 
I přes některé pozitivní charakteristiky, představované například relativně hustou 
železniční a do jisté míry i silniční sítí, je stávající dopravní infrastruktura vnímána 
jako nevyhovující pro potřeby hospodářského rozvoje, zejména některých regionů. 
Neuspokojivý stav kvality a propustnosti silniční sítě představuje zřetelnou bariéru 
pro rozvoj podnikání v některých regionech.  

- (D/3) Přiměřenost bytového fondu a dostupnost bydlení 
Dostupnost bydlení je významnou podmínkou pro zvýšení mobility pracovní síly. 
Zvýšení mobility pracovní síly je nejen v zájmu velkých podniků včetně 
nadnárodních společností, ale i v zájmu širšího okruhu středních a do jisté míry i 
malých podniků. Řešení problematiky dostupnosti bydlení zahrnuje širší okruh 
otázek a možných variant řešení konkrétní situace. Jedná se například o problém 
dostupnosti přechodného ubytování, problém dostupnosti levných bytů, komunální 
bytové politiky a fungování trhu s byty.  

 
Institucionální infrastruktura podnikání a její fungování 

Kvalita institucionální infrastruktury je dána kvalitou práce, resp. fungování 
institucí, které se podstatnou měrou podílejí na vytváření podnikatelského prostředí. 
Jsou to zejména státní orgány reprezentované zákonodárnými sbory a ministerstvy a 
jim na roveň postavenými orgány státní správy, státem zřízené nebo státem 
podporované instituce a agentury, soudy, orgány veřejné samosprávy, vzdělávací 
zařízení všech typů a státem podporovaná výzkumná a vývojová pracoviště. 
Specifickou součást institucionální infrastruktury podnikání představují subjekty 
působící v oblasti peněžnictví: banky, pojišťovny, instituce kapitálového trhu, 
leasingové společnosti, poradenské, zprostředkovatelské a obdobné organizace 
poskytující podnikatelským subjektům specifické služby na komerčním základě a dále 
reprezentace podnikatelů (komory, svazy, asociace, spolky a další). Z praktických 
důvodů se další hodnocení současného stavu podnikatelského prostředí v této oblasti 
omezuje pouze na vybrané instituce, především na státní orgány, orgány veřejné 
samosprávy, státem zřízené nebo státem podporované instituce a agentury a další 
subjekty, které jsou pověřeny zprostředkováním podpory podnikatelským subjektům, 
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převážně v rámci programů podpor vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu 
ČR.  

- (E/1) Orgány státní správy a samosprávy 
K nejčastěji kritizovaným slabinám činnosti orgánů státní správy a samosprávy 
patří malá vstřícnost úředníků k podnikatelským subjektům, resp. jejich 
představitelům, nedostatečná pružnost a systematičnost v poskytování relevantních 
informací podnikatelské veřejnosti, riziko korupčního jednání, nedostatečná 
součinnost orgánů státní a veřejné správy s nepříznivým dopadem na 
administrativní náročnost podnikání a nedostatečné zohledňování specifik malých a 
středních podniků včetně OSVČ. 

- (E/2) Soudy 
Práci českých soudů vnímá česká podnikatelská veřejnost jako velmi 
neuspokojivou. Zdlouhavá soudní řízení, problematická vykonatelnost jejich 
rozsudků a nedostatečná kontrola soudem jmenovaných správců konkurzní 
podstaty patří k nejčastěji uváděným výhradám. 

- (E/3) Státem zřízené a státem podporované agentury a instituce 
Jedná se především o agentury zaměřené na podporu rozvoje průmyslu, podnikání, 
investic a obchodu (CzechInvest a CzechTrade), které se mimo jiné podílejí na 
implementaci programů podpor z některých operačních programů spolufinanco-
vaných ze zdrojů strukturálních fondů EU, a státem kontrolované bankovní a 
pojišťovací instituce, jimiž konkrétně jsou Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a.s., která se výrazně podílí na realizaci programů podpor využívajících 
zdroje fondů EU i národních zdrojů, Česká exportní banka, a.s., která se angažuje 
zejména v oblasti úvěrování zahraničně obchodních operací a Exportní garanční a 
pojišťovací společnost, která se specializuje na pojištění rizik vyplývajících ze 
zahraničně obchodních operací, především inkasních rizik. Hodnocení působení 
výše uvedených specializovaných agentur a institucí ze strany podnikatelské 
veřejnosti vyznívá převážně pozitivně. 

- (E/4) Instituce a agentury poskytující dotované služby v informační 
oblasti a v oblasti poradenství 
Informace a poradenství pro podnikatele zajišťuje Hospodářská komora ČR 
prostřednictvím regionálních informačních míst a oborových koordinačních míst 
v rámci projektu „Informační místa pro podnikatele“ financovaného z prostředků 
státního rozpočtu. Tato činnost má charakter nepřímé podpory podnikatelských 
subjektů a měla by pokračovat jako součást nepřímé programové podpory 
spolufinancované ze zdrojů strukturálních fondů EU. Výkonem konkrétních činností 
při podpoře některých programů podpor určených malým a středním podnikatelům 
byla pověřena Regionální poradenská a informační centra (RPIC) a „Bussines 
inovation“ centra (BIC).  

 

Postavení malých a středních podniků na trzích 

Malé a střední firmy se v porovnání s velkými firmami obtížněji prosazují na 
zahraničním i na domácím trhu. Jejich postavení je výrazně ovlivňováno globalizačními 
tendencemi ve světovém hospodářství. V souvislosti s postavením malých a středních 
firem na trhu jsou nejčastěji zmiňovány následující konkurenční nevýhody. 

- (F/1) Omezené možnosti přístupu do odbytových a zásobovacích sítí 
velkých firem 
Malé a střední firmy často nejsou sdruženy do odbytových nebo prodejních 
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uskupení. Tak mají nevýhodnou vyjednávací pozici ve vztahu k velkým 
nadnárodním společnostem včetně společností provozujících maloobchodní sítě. 
Tyto společnosti dávají často přednost nákupům zboží od svých tradičních 
dodavatelů, vesměs zahraničních firem.  

- (F/2) Omezené možnosti konkurovat dováženému zboží na tuzemském 
trhu 
Malé a střední podniky jsou nejvýrazněji konfrontovány s konkurencí dovozu 
levného zboží ze zahraničí, především z rozvojových zemí. Intenzivnější působení 
této konkurence, o jejíž korektnosti existují pochyby, na malé a střední podniky je 
do značné míry dáno charakterem produkce MSP. Malé a střední podniky působí 
především v oborech relativně náročných na pracovní sílu. 

- (F/3) Omezené možnosti uplatnění vlastní produkce na zahraničních 
trzích 
Za jednu z nejvýznamnějších příčin omezených možností uplatnění vlastní produkce 
na zahraničních trzích je na straně malých a středních podniků možno považovat 
nedostatečnou znalost zahraničních trhů. Cílené budování obchodních spojení a 
pozic na konkrétním zahraničním trhu je značně nákladné. Uplatnění na zahranič-
ních trzích a navazování obchodních kontaktů vyžaduje specifické znalosti 
provádění mezinárodních obchodních transakcí a zpravidla i schopnost komunikace 
v cizím jazyce. 

 

Technický rozvoj a inovace 

Klíčový význam inovací pro udržení konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků je všeobecně uznáván. Jako omezující pro rozvoj inovačního potenciálu 
malých a středních podniků jsou nejčastěji uváděny především následující faktory.  

- (G/1) Technické a technologické zaostávání malých a středních podniků 
Příčinou je mimo jiné nedostatečné kapitálové vybavení malých a středních 
podniků a jejich ne vždy dostatečná informovanost o světových technických a 
technologických trendech. Především výše uvedené faktory oslabují inovační 
aktivity malých a středních podniků založené na modernizaci jejich technologického 
zařízení a postupů. 

- (G/2) Omezený přístup malých a středních podniků k výsledkům výzkumu 
a vývoje  
Omezený přístup malých a středních podniků k výsledkům výzkumu a vývoje má 
příčiny v oblasti finanční a institucionální. Finanční stránka je důsledkem 
omezených zdrojů malých a středních podniků na nákup technického a 
technologického know-how. Institucionální rozměr problému vyplývá především 
z nedostatečné intenzity a účinnosti spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a 
institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem. 

- (G/3) Zaostávání malých a středních podniků v oblasti využívání 
informačních a komunikačních technologií 
K hlavním příčinám zaostávání malých a středních podniků v oblasti využívání 
moderních informačních a komunikačních technologií v některých případech patří 
nedostatek informací a znalostí o výhodách těchto technologií a služeb a nízká 
připravenost podnikatelských subjektů na jejich využívání, další příčinou bývá 
finanční nedostupnost příslušných prostředků. V rámci sektoru malých a středních 
podniků je nicméně možno pozorovat značnou diferenciaci ve využívání 
progresivních komunikačních technologií.  
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- (G/4) Zaostávání v oblasti designu 
Zdokonalování průmyslového designu je možno považovat za jeden z projevů 
průběžné inovační aktivity podnikatelských subjektů. Průmyslový design 
představuje svého druhu spojovací článek mezi technickou (především funkční) a 
tržní (estetickou) charakteristikou výrobku. Zaostávání malých a středních podniků 
v oblasti designu je ovlivněno nedostatkem jejich poznatků o tendencích ve vývoji 
designu a nedostatkem finančních zdrojů na jeho rozvoj. 

 

Využívání lidských zdrojů 

Problematika využívání lidských zdrojů má několik rovin. Bezprostředně souvisí 
zejména s flexibilitou pracovní síly a s její kvalifikací podmíněnou vzděláním - 
vědomostmi, znalostmi a praxí - dovednostmi. V oblasti využívání lidských zdrojů jsou 
jako omezující identifikovány především dále uvedené faktory. 

- (H/1) Nízká flexibilita pracovní síly z pohledu zaměstnavatelů 
Požadavek na flexibilitu pracovní síly je podnikateli spojován s potřebou 
minimalizace nákladů při zachování schopnosti pružné reakce na výkyvy ve změně 
poptávky. Z tohoto pohledu je za podnikatelsky nepřívětivou považována 
legislativní úprava pracovněprávních vztahů a politiky zaměstnanosti. Z praktického 
hlediska se jedná především o možnost širšího využívání institutu pracovního 
poměru na dobu určitou a možnost zajišťování některých činností prostřed-
nictvím podnikajících fyzických osob na smluvním základě. 

- (H/2) Malá propojenost systému odborného vzdělávání s potřebami trhu 
práce 
Nepříznivým důsledkem malé propojenosti odborného vzdělávání s potřebami trhu 
práce je nedostatečné přizpůsobení studijních (učebních) oborů požadavkům trhu 
práce, popř. nedostatečná připravenost absolventů středních škol a učebních oborů 
na plnění konkrétních pracovních úkolů a rychlé zvládnutí pracovních postupů. Za 
nepříznivý je třeba považovat tento stav zejména u technických oborů.  

- (H/3) Disproporce na trhu práce projevující se zejména nedostatkem 
pracovníků technických profesí 
Disproporce se projevuje u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, středního 
technického personálu i u pracovníků vyučených v technických a řemeslných 
oborech. Současná situace je do značné míry důsledkem malého zájmu o studium 
na vysokých a středních školách technického zaměření a nízké prestiže technických 
profesí ve všech vzdělanostních kategoriích (úrovních) pracovníků. Problematika 
nedostatku kvalifikovaných dělníků a techniků může souviset s poměrně 
jednoduchým přechodem této kategorie zaměstnanců k provozování nezávislé 
činnosti se statutem OSVČ. Obtížné získání těchto profesí pro práci v malých a 
středních podnicích je současně do jisté míry zvýrazněno mzdovou diferenciací 
v rámci MSP velkých nadnárodních společností. Situace může v některých 
případech limitovat získávání nových pracovních sil malými a středními podnikateli. 

- (H/4) Riziko odchodu vysoce kvalifikovaných pracovníků do zahraničí 
Riziko odchodu vysoce kvalifikovaných sil do zahraničí je zvláště vysoké u 
pracovníků technických profesí a špičkových pracovníků výzkumu a vývoje. Toto 
riziko vychází především z nízkého finančního ohodnocení špičkových technických 
výzkumných a vývojových pracovníků i z jejich pocitu nízkého využití, resp. 
uplatnění. Z předpokládaného širšího využití schopných pracovníků výzkumu a 
vývoje subjekty se zahraniční majetkovou účastí působících na českém trhu lze 
dovodit, že může dojít k omezení výzkumných a vývojových kapacit, od nichž lze 
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očekávat bezprostřední přínos pro podporu inovací malých a středních podniků. 
Nedostatek vysoce kvalifikovaných technických pracovníků je celoevropským 
jevem. Riziko jejich odchodu do zahraničí je tím výraznější. Novým faktorem 
zvýrazňujícím toto riziko je diferencovaný přístup k otevření pracovního trhu, 
zejména SRN, v přechodném období. 

- (H/5) Absence systému celoživotního vzdělávání podnikatelů a 
zaměstnanců a systému rekvalifikací 
Význam celoživotního vzdělávání spočívá jak v zajištění profesní rekvalifikace, tak 
zejména v získávání nových poznatků využitelných v praktickém podnikání. 
Nevýznamné není ani získávání širšího víceoborového vzdělání, zdokonalování 
v oblasti schopnosti využívání informačních a komunikačních technologií a jazykové 
kvalifikace. 

- (H/6) Nedostatečná výchova k podnikatelství 
Nedostatečná výchova k podnikatelství je zřejmě jednou z příčin nízké prestiže 
podnikatelů a podnikání jako takového. Výchova k podnikatelství by měla 
prostupovat celou vzdělávací soustavou. Mimo jiné to znamená, že by v rozumném 
rozsahu a formě měla být součástí již základního vzdělávání. Systematická 
výchova k podnikatelství a podnikání by měla postupně zajistit významný posun i 
v oblasti etiky podnikání.  

 
Význam subjektivních předpokladů pro rozvoj podnikání 

Subjektivní předpoklady pro rozvoj podnikání do značné míry odrážejí 
schopnost, resp. způsobilost (včetně kvalifikační) podnikatelských subjektů, tedy i 
malých a středních podniků a samostatně podnikajících fyzických osob pro podnikání. 
Za omezující lze považovat především dále uvedené faktory. 

- (I/1) Omezená kvalifikační způsobilost a kompetentnost 
Menší schopnost malých a středních podniků využívat moderní marketingové 
obchodní metody, uplatňovat moderní metody řízení, orientovat se v trendech 
technického a technologické rozvoje a intenzivně využívat možností informačních a 
komunikačních technologií do jisté míry vyplývá z omezeného rozsahu jejich 
znalostí a často i zkušeností. Zmíněná omezení souvisí mimo jiné s jejich menším 
lidským potenciálem, daným počtem zaměstnanců a jejich profesní strukturou. 

- (I/2) Vysoká provázanost vlastnických a manažerských funkcí a 
nedostatečná schopnost jejich rozlišování 
Vysoká provázanost vlastnických a manažerských funkcí a nedostatečná schopnost 
jejich rozlišování při podnikání může vést k ekonomicky neefektivnímu chování 
v důsledku oslabení vnitřních kontrolních mechanismů, popřípadě samokontroly 
podnikatelů. Z toho plynoucí porušování předpisů regulujících podnikání může mít 
za následek finanční, popřípadě další postihy ze strany příslušných dozorových a 
kontrolních orgánů.  

- (I/3) Zastaralá filozofie a koncepce podnikání 
Se zastaralým přístupem - filozofií a koncepcí podnikání - se lze setkat především 
u části mikrofirem, resp. drobných podnikatelů a samostatně podnikajících 
fyzických osob. Tento přístup se projevuje sklonem k nekritickému navazování na 
překonané tradice z počátku 20. stolení, živnostenským přístupem k podnikání 
typu rodinného podnikání, nadměrnou preferencí vlastnických hodnot - personifikací 
podniku, prosazováním rodinných tradic, neochotou ke sdružování a jiným formám 
kooperace, omezenou ochotou měnit charakter a rozsah zaběhnuté podnikatelské 
činnosti.  
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2.2.3 Dílčí závěry 
 

Rozvoj malého a středního podnikání výrazně omezují překážky, které mají 
svůj původ v legislativě ovlivňující obecné podmínky podnikání, ve fiskální politice, 
zejména systému daní a v systému sociálního zabezpečení, v přístupu k finančním 
zdrojům, v technické a institucionální infrastruktuře potřebné pro rozvoj podnikání, 
v nepříznivém tržním postavení malých a středních podniků, v oblasti technického 
rozvoje a inovací a v oblasti využívání lidských zdrojů.  

Ve všech uvedených oblastech lze v České republice identifikovat řadu 
konkrétních faktorů, které nepříznivě ovlivňují sektor malého a středního podnikání. 
Identifikace těchto konkrétních překážek je podmínkou pro formování východisek pro 
jejich odstraňování. Ovlivnění faktorů rozhodných pro zkvalitnění podnikatelského 
prostředí ve směru pozitivního vývoje je možné zajistit různými typy, resp. formami 
opatření nebo jejich vhodnou kombinací. 

 

2.3 Pojetí podpory malého a středního podnikání a 
malých a středních podniků 
 

2.3.1 Obecná východiska 
 

Každé zlepšení podnikatelského prostředí podporuje rozvoj podnikání včetně 
podnikání v segmentu malých a středních podniků. Jednotlivá opatření směřující ke 
zlepšení podnikatelského prostředí lze v jistém smyslu považovat za opatření 
podporující rozvoj podnikání. K překonání překážek bránících rozvoji podnikání mohou 
přispět plošné (všeobecné) úpravy podmínek podnikání (především formou změn 
v legislativě), obecně koncipovaná opatření upravující podmínky podnikání v různých 
segmentech podnikatelských aktivit odvětvového i průřezového charakteru (především 
státem prosazované politiky) a opatření zaměřená na selektivní podporu (programovou 
podporu konkrétních projektů).  

Překážky identifikované v jednotlivých oblastech podnikatelského prostředí lze 
s přihlédnutím k jejich charakteru odstraňovat různými opatřeními a nástroji. Základní 
přehled o vhodných formách eliminace překážek podnikání podle jednotlivých oblastí 
je patrný z následujících rekapitulací. 
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2.3.2 Přehled překážek podnikání a možnosti jejich odstranění 
 
Legislativa ovlivňující obecné podmínky podnikání 

Vhodná opatření k odstranění překážek podnikání Identifikovaná 
překážka rozvoje 

podnikání MSP 
Forma 

opatření 
Charakteristika - KOMENTÁŘ 

Systémová, 
legislativní 

- Zajistit zveřejňování oficiálních, státní administrativou 
garantovaných úplných znění příslušných předpisů ještě před 
vstupem příslušné novelizace v platnost. K včasnému 
seznámení veřejnosti s novelizací příslušných předpisů využívat 
internet, v případě rozsáhlých nebo opakovaných novelizací 
rovněž zveřejnění úplného znění předpisu ve Sbírce zákonů. 

- Rozšiřovat využívání, institutu závazného výkladu právních 
předpisů (tzv. editační povinnosti) kompetentními orgány státní 
správy. 

(A/1)  
Nepřehledná právní 
úprava podmínek pro 
podnikatelskou 
činnost  

Systémová, 
programová 
(nepřímá 
podpora) 

- Zajistit informační podporu MSP formou dotovaného 
poradenství realizovaného prostřednictvím pověřených agentur 
pro podporu podnikání a podnikatelských reprezentací. Prioritně 
se přitom zaměřit na nové podnikatele a zájemce o podnikání, 
resp. zákona o insolvenci. 

(A/2)  
Relativně vysoká 
administrativní zátěž 
podnikatelských 
subjektů  

Systémová, 
legislativní 

- Důsledně uplatňovat princip závazného a povinného 
posuzování administrativní zátěže vyplývající z regulace 
podnikání v rámci přijímaných legislativních i nelegislativních 
opatření. 

(A/3)  
Nízká míra právní 
jistoty v obchodních 
vztazích, 
nedostatečná 
ochrana práv věřitele 

Systémová, 
legislativní 

- Zajistit realizaci opatření přijatých ke zvýšení pružnosti  
a aktuálnosti zápisů do obchodního rejstříku. 

- Prosazovat posílení práv věřitelů v konkurzním řízení v rámci 
aplikace nového zákona o konkurzu a vyrovnání. 

- Přijmout opatření ke zrychlení rozhodování soudních sporů  
a ke zvýšení vymahatelnosti rozsudků. 

(A/4) 
Přísná národní 
legislativa upravující 
oblast ekologie a 
životního prostředí  

Systémová, 
legislativní 

- Revidovat v současné době platné národní právní předpisy 
s cílem vyloučit jejich negativní vliv na konkurenceschopnost 
českých podnikatelských subjektů.  

- Uplatňovat zásadu, že přejímání závazné environmentální 
legislativy EU do českého právního řádu by mělo být důsledné, 
nicméně by nemělo směřovat k přijímání přísnějších opatření, 
nad rámec minimálních požadavků legislativy EU, která by 
vedla k znevýhodnění českých podnikatelských subjektů vůči 
jejich zahraniční konkurenci.  

- Uplatňovat obdobně princip přiměřenosti i při legislativní 
úpravě dalších oblastí obdobně ovlivňujících podmínky 
podnikání (zdravotní, hygienické, veterinární, fytopatologické 
předpisy).  
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Fiskální politika, systém daní a poplatků a sociálního zabezpečení 

Vhodná opatření k odstranění překážek v podnikání Identifikovaná 
překážka rozvoje 

podnikání MSP 
Forma 

opatření 
Charakteristika - KOMENTÁŘ 

(B/1)  

Relativně vysoké 
daňové zatížení  
a náklady na 
sociální zabezpečení 
hrazené podnikateli 

Systémová, 
legislativní 

- Podle názoru podnikatelů je třeba usilovat v rámci legislativních 
opatření k zajištění reformy veřejných financí (při respektování 
požadavku fiskální neutrality reformy) o optimalizaci daňové 
struktury. Příslušná restrukturalizace daní (přímých i nepřímých) 
by měla podpořit rozvoj podnikání, zejména inovací a investic 
s využitím vlastních zdrojů vytvořených v podnicích. 

(B/2) 

Stanovení sazeb 
spotřebních daní 
minerálních paliv 

Legislativní 

- Udržovat sazby spotřební daně minerálních paliv v následujícím 
období, tj. v průběhu nejbližšího programovacího období, na dolní 
přípustné limitní hranici, k níž jsou členské státy zavázány 
příslušnou normou EU.  

(B/3)  

Stanovení  
a aplikace sazeb 
daně z přidané 
hodnoty 

Systémová, 
legislativní 

- Sledovat záměr na postupné sbližování základní a zvýhodněné 
sazby.  

- Nezužovat aplikaci zvýhodněných sazeb nad rámec vyplývající 
z příslušných předpisů EU. 

(B/4) 

Složitost daňového 
systému 

Systémová, 
legislativní 

- Rozšiřovat praxi editační povinnosti daňových orgánů, tj. institut 
závazného výkladu příslušného předpisu poskytovaného 
podnikatelským subjektům bezplatně nebo za minimální správní 
poplatek.  

- V rámci novelizace zákona o dani z příjmů rozšiřovat praxi 
využívání zjednodušeného způsobu stanovení daňového základu u 
fyzických osob, event. i drobných podniků, využíváním 
nákladových paušálů diferencovaných podle charakteru 
podnikatelské činnosti (oblasti podnikání). 

 
 

Přístup podniků k finančním zdrojům pro stabilizaci a rozvoj podnikání 

Vhodná opatření k odstranění překážek v podnikání Identifikovaná 
překážka rozvoje 

podnikání MSP 
Forma 

opatření 
Charakteristika - KOMENTÁŘ 

(C/1)  

Nedostatek vlastních 
finančních zdrojů 
podniků k realizaci 
rozvojových 
podnikatelských 
záměrů 

Systémová, 
legislativní 

- Ke zvýšení vlastních rozvojových zdrojů mohou napomoci 
opatření v daňové oblasti - snížení daní z příjmů, daňové úlevy.  

Programová 
(přímé 
podpory) 
 

- Zvýšit dostupnost úvěrů pro malé a střední podniky formou 
poskytování zvýhodněných úvěrů a záruk za úvěry poskytované 
komerčními bankami prostřednictvím Českomoravské záruční a 
rozvojové banky, a.s. 

- Alokovat dostatečné zdroje na podporu malých a středních 
podniků včetně OSVČ v počátečních stadiích vzniku a rozvoje. 

Programová 
(nepřímé 
podpory) 

- Poskytovat podporu malým a středním exportně orientovaným 
výrobcům formou dostupných exportních úvěrů, úvěrů na 
zajištění surovin pro výrobní zajištění exportních zakázek a 
poskytováním zvýhodněného pojišťování exportních rizik v rámci 
programů České exportní banky, a.s. a Exportní garanční a 
pojišťovací společnosti, a.s. 

- Vytvářet podmínky pro rozvoj rizikového kapitálu. 

Systémová 
- Ovlivňovat úvěrové podmínky komerčních bank měnovou 
(úrokovou) politikou České národní banky.  

(C/2)  

Omezení 
alternativních 
vnějších zdrojů 
financování 

 

Legislativní, 
systémová 

- Umožnit dostupnost leasingu jako alternativní formy finančního 
zajištění rozvojových záměrů MSP.  
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Technická infrastruktura pro rozvoj podnikání 

Vhodná opatření k odstranění překážek v podnikání Identifikovaná 
překážka rozvoje 

podnikání MSP 
Forma 

opatření 
Charakteristika - KOMENTÁŘ 

(D/1)  

Dostupnost prostor 
vhodných pro 
podnikání 

Systémová, 
programová 
(nepřímá 
podpora) 

- Podpořit dostupnost prostor pro podnikání restrukturalizací  
a revitalizací starých průmyslových zón, nepotřebných vojenských 
objektů apod. Zvláštní pozornost věnovat režimu jejich využívání 
z hlediska finanční dostupnosti pro malé a střední podniky.  
- Zavést a aktualizovat pasportizaci prostor vhodných pro podnikání 
malých a středních podniků včetně OSVČ.  

(D/2)  

Stav dopravní 
infrastruktury 

Systémová, 
programová 
(nepřímá 
podpora)  

- Stanovit příslušné priority s ohledem na potřebu rozvoje 
jednotlivých regionů.  

- Usilovat o překonání omezení národních zdrojů využíváním 
zahraničních zdrojů ze strukturálních fondů EU i úvěrových zdrojů 
evropských bankovních institucí.  

Systémová  

- Zvážit možnost státem podporované komunální výstavby bytů, 
resp. ubytovacích zařízení kapacit vhodných pro dočasné ubytování 
zaměstnanců podniků působících v příslušném regionu, resp. 
v příslušné lokalitě. 

(D/3)  

Přiměřenost 
bytového fondu  
a dostupnost 
bydlení  Legislativní - Prosadit adekvátní úpravu trhu s byty. 
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Institucionální infrastruktura pro rozvoj podnikání 

Vhodná opatření k odstranění překážek v podnikání Identifikovaná 
překážka rozvoje 

podnikání MSP 
Forma 

opatření 
Charakteristika - KOMENTÁŘ 

 
Systémová, 
legislativní 
 
 
 
Systémová, 
legislativní 
 
 
 
Systémová, 
legislativní 

- Uplatňovat kodexy chování státních úředníků ve správním řízení, 
mimo jiné i s cílem zvýšit vstřícnost úředníků k podnikatelským 
subjektům, resp. jejich představitelům a kontrolovat dodržování 
těchto kodexů. 
- Snižovat rizika korupčního chování části úředníků, například 
zavedením testu integrity (prověření úředníka z hlediska odolnosti 
vůči korupčnímu jednání) a systémovými změnami v oblasti 
zadávání veřejných zakázek (centralizace nákupů pro státní orgány 
apod.). 

- Zavést sdílení příslušných rejstříků a registrů a dalších databází 
orgánů státní správy a samosprávy s cílem minimalizovat 
administrativní zátěž podnikatelů, především MSP omezením 
požadavků na dokládání informací o firmách a podnikajících 
fyzických osobách (OSVČ) včetně minimalizace povinností 
podnikatelských subjektů vést výkazy a evidence. 

(E/1)  

Orgány státní 
správy  
a samosprávy 

Systémová, 
programová 
(nepřímá 
podpora) 

- Zlepšit stav v oblasti informování podnikatelských subjektů o 
platných právních normách, systémových opatřeních a existujících 
programech podpor, a to i využíváním sítě Informačních míst pro 
podnikatele. 

Systémová a 
legislativní 

- Prosadit legislativní i nelegislativní opatření usnadňující fungování 
soudů včetně rychlosti řešení soudních sporů a posílení 
vykonatelnosti rozsudků. 
- Upravit pravidla konkurzního řízení s cílem jednoznačně posílit 
práva věřitelů a prohloubit účinnost kontroly soudem jmenovaných 
správců konkurzní podstaty.  

(E/2) 

Soudy 

Specifická 

- Prosazovat širší využívání rozhodčího řízení jako prostředku 
řešení sporů z obchodních vztahů, zejména formou osvětové 
informační kampaně a v rámci vzdělávání podnikatelů v obecných 
otázkách podnikání. 

Systémová a 
programová 
(nepřímá 
podpora) 

- Vytvářet podmínky pro zvyšování absorpční schopnosti českých 
podnikatelů získávat podporu z fondů EU. 

- Využívat opatření k zajištění průběžné informovanosti 
podnikatelských subjektů o aktuálně dostupných programech 
podpor, mimo jiné i využitím informačního modelu zavedeného 
v rámci realizace projektu Informačních míst pro podnikatele 
realizovaného Hospodářskou komorou ČR.  

Systémová 
- Využívat nezávislých institucí a agentur (včetně podnikatelských 
reprezentací) ke zlepšení informovanosti MSP o platné legislativě a 
dostupných programech podpor. 

(E/3)  

Státem zřízené  
a státem 
podporované 
agentury  
a instituce 

Systémová 
- Vybudovat funkční centralizovaný, z hlediska podrobnosti 
poskytovaných informací stupňovitě uspořádaný informační systém 
o aktuálně dostupných programech podpor a jejich podmínkách. 
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Postavení malých a středních podniků na trzích 

Vhodná opatření k odstranění překážek v podnikání Identifikovaná 
překážka rozvoje 

podnikání MSP 
Forma 

opatření 
Charakteristika - KOMENTÁŘ 

Systémová, 
programová 
(nepřímá 
podpora) 

- Podporovat sdružování malých a středních podniků, rozvoj 
jejich subdodavatelského potenciálu ve vztahu k velkým 
nadnárodním společnostem a usnadnění přístupu 
k souvisejícímu know-how. 

(F/1)  

Omezené možnosti 
přístupu do 
odbytových a 
zásobovacích sítí 
velkých firem 

Systémová a 
administrativní 

- Monitorovat chování velkých včetně nadnárodních 
společností především z hlediska dodržování pravidel 
hospodářské soutěže. 

Systémová a 
administrativní 

- Uplatňovat důslednou kontrolu dodržování režimu pro dovoz 
zboží včetně celních, daňových, technických  
a zdravotních předpisů. 

(F/2)  

Omezené možnosti 
konkurovat 
dováženému zboží na 
tuzemském trhu  

Systémová, 
programová 
(nepřímá 
podpora) 

- Vytvořit podmínky pro restrukturalizaci výrobních odvětví 
ve směru posílení produkce náročné na technický výzkum, 
uplatnění speciálních technologií a podmínek pro posílení 
úlohy značek (firemních, kvalitativních, ekologických apod.). 

(F/3)  

Omezené možnosti 
uplatnění vlastní 
produkce na 
zahraničních trzích  

Systémová, 
programová 
(přímá i nepřímá 
podpora) 

- Usnadňovat přístup k marketingovým informacím včetně 
poskytování informací o potenciálních obchodních partnerech. 
- Zajistit dostupnost úvěrů, záruk a pojištění souvisejících 
s realizací zahraničně obchodních operací. 
- Podporovat prezentace firem a jejich produktů na 
zahraničních trzích. 
 - Umožnit zvýhodněný přístup ke vzdělávání v oblasti 
techniky zahraničního obchodu 

 

Technický rozvoj a inovace 

Náměty pro přípravu opatření k odstranění překážek v podnikání identifikovaná 
překážka rozvoje 

podnikání MSP 
Forma 

opatření 
Charakteristika - KOMENTÁŘ 

Systémová, 
programová 
(přímá 
podpora) 

- Dodržovat zásadu zahrnování nákladů na získání 
technologického know-how, nákupu licencí apod. do nákladů 
uznatelných z hlediska poskytování příslušných druhů podpor 
k realizaci rozvojových záměrů malých a středních podniků. 

Systémová, 
programová 
(nepřímá 
podpora) 

- Zvážit poskytování dotací na zpracování studií o světových 
trendech v konkrétních oborech spolufinancovaných 
podnikatelskými sdruženími. 

(G/1)  

Technické  
a technologické 
zaostávání malých a 
středních podniků 

Systémová, 
institucionální 

- Zpřístupnit malým a středním podnikům přehled 
výzkumných a vývojových kapacit specializovaných na 
příslušné oblasti. 

Systémová  
a programová 
(nepřímá 
podpora) 

- Podporovat technické vybavení výzkumných a vývojových 
pracovišť. 
- Podporovat zakládání klastrů, jejichž cílem bude realizace 
programů výzkumu a vývoje, jehož výsledky budou využity širším 
okruhem podniků působících v příslušném oboru.  

(G/2)  

Omezený přístup 
malých a středních 
podniků k výsledkům 
výzkumu a vývoje,  
nedostatečné propojení 
výzkumu a vývoje 
s podnik. sférou 

Systémová  
a programová 
(přímá 
podpora) 

- Podporovat projekty implementace nových technologií, 
resp. nově uplatňovaných výsledků výzkumu a vývoje. 

Systémová, 
legislativní a 
administrativní 

- Sledovat možnost zvýšení dostupnosti služeb v oblasti 
informační a komunikační techniky 

(G/3)  

Zaostávání malých a 
středních podniků 
v oblasti využívání 
infor. a komun. 
technologií 

Systémová, 
programová 
(přímá 
podpora) 

- Podporovat programy „zvyšování počítačové gramotnosti“, 
koncipovat tyto programy tak, aby vyhovovaly subjektům 
s různou mírou již dosažených počítačových dovedností a 
znalostí.  

(G/4)  

Zaostávání v oblasti 
designu 

Systémová, 
programová 
(přímá 
podpora) 

- Poskytovat malým a středním podnikům dotace na úhradu 
nákladů spojených s tvorbou designu, resp. nákupem 
designérských služeb v rámci podpory realizace jejich 
inovačních záměrů.  
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Využívání lidských zdrojů 

Náměty pro přípravu opatření k odstranění překážek v podnikání Identifikovaná 
překážka rozvoje 

podnikání MSP 
Forma 

opatření 
Charakteristika - KOMENTÁŘ 

(H/1)  

Nízká flexibilita 
pracovní síly 
z pohledu 
zaměstnavatelů  

Legislativní 
- Přijmout legislativní opatření k posílení flexibility pracovní síly 
včetně flexibility profesní. 

(H/2)  

Malá propojenost 
systému odborného 
vzdělávání 
s potřebami trhu  

Systémová, 
event. 
legislativní  

- Posílit spolupráci škol a podnikatelských, zejména profesních 
sdružení při stanovení standardů profilu absolventa, event. i při 
ověřování kvalifikační úrovně získané výukou pro vybrané 
profese.  

(H/3)  

Disproporce na trhu 
práce projevující se 
zejména 
nedostatkem 
pracovníků 
technických profesí  

Systémová, 
programová  
(nepřímá 
podpora) 

- Uplatňovat různé formy podpory studia na vysokých  
a středních školách technického směru například formou 
stipendií nebo finančního příspěvku v souvislosti s prací v oboru, 
formou kombinace studia a zaměstnání. 

- Podporovat přípravu na povolání v technických oborech. 

(H/4) 

Riziko odchodu 
vysoce 
kvalifikovaných 
pracovníků do 
zahraničí 

Systémová, 
event. 
legislativní  

- Zajistit přiměřené ohodnocení pracovníků výzkumu  
a vývoje, především v oblasti hmotné. 

- Zvážit vhodnou formu výraznější participace výzkumných  
a vývojových pracovníků na efektech aplikovaného technického, 
resp. technologického řešení.  

- Sledovat možnost racionálního a řízeného využívání odborníků 
ze zahraničí v rámci cílené imigrační politiky. 

(H/5)  

Absence systému 
celoživotního 
vzdělávání 
podnikatelů  
a zaměstnanců  
a systému 
rekvalifikací 

Systémová, 
programová 
(přímá i 
nepřímá 
podpora) 

- Podporovat podnikatelské subjekty realizující vlastní programy 
zvyšování kvalifikace svých pracovníků, podporu diferencovat 
podle zaměření podnikového vzdělávání, preferovat zvyšování 
kvalifikace, které není úzce spjato s pracovními postupy 
v podniku (například vzdělávání v oblasti informačních 
technologií, získávání jazykových znalostí apod.). 

(H/6)  

Nedostatečná 
výchova 
k podnikatelství 

Systémová, 
event. 
legislativní 

- Aplikovat ucelený systém výchovy mladé generace 
k podnikatelství. 

- Využívat při zajištění výuky na školách, především odborně 
zaměřených, lektorů a vyučujících z praxe včetně odborníků 
v důchodovém věku. 
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Subjektivní předpoklady pro rozvoj podnikání 

Náměty pro přípravu opatření k odstranění překážek v podnikání Identifikovaná 
překážka rozvoje 

podnikání MSP 
Forma 

opatření 
Charakteristika - KOMENTÁŘ 

(I/1)  

Omezená 
kvalifikační 
způsobilost  
a kompetentnost 

Systémová, 
programová 
(nepřímá  
i přímá 
podpora) 

- Podporovat vzdělávání zaměstnanců malých a středních 
podniků, zejména jejich zaměstnanců v postavení manažerů, 
přitom využívat kurzů akreditovaných v rámci systému 
celoživotního vzdělávání a kurzů a školení organizovaných 
agenturami pro podporu podnikání a obchodu.  

(I/2)  

Vysoká 
provázanost 
vlastnických  
a manažerských 
funkcí  
a nedostatečná 
schopnost jejich 
rozlišování 

Systémová: 
osvětové 
působení  

- Propagovat správné postupy v médiích a prostřednictvím 
organizací sdružujících podnikatelské subjekty. 
- Upravit systém vzdělávání včetně dalšího vzdělávání 
podnikatelů. 
 

(I/3) 

Zastaralá filozofie a 
koncepce 
podnikání 

Systémová: 
osvětové 
působení  

- Propagovat správné postupy v médiích a prostřednictvím 
organizací sdružujících podnikatelské subjekty. 
- Upravit systém vzdělávání včetně dalšího vzdělávání 
podnikatelů. 

 

2.3.3 Dílčí závěry 
 

Rozvoj podnikání včetně rozvoje podnikání v sektoru malých a středních 
podniků může podpořit každé zlepšení podnikatelského prostředí. K odstraňování 
identifikovaných překážek rozvoje podnikání a k podpoře malého a středního 
podnikání lze v zásadě využít legislativní opatření a systémová opatření směřující 
mimo jiné i ke snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů a dále i 
opatření programová. Programová opatření mohou být rámcová nebo realizační. 
Programová opatření mohou být výrazně orientována na podporu podnikání, tedy i 
podporu malého a středního podnikání.  

Z hlediska dopadu na podnikatelské subjekty lze v rámci programové podpory 
rozlišovat přímou podporu, kdy je příjemcem podpory přímo konkrétní podnikatelský 
subjekt, a podporu nepřímou. Nepřímá podpora v užším smyslu zahrnuje podporu 
projektů a institucí, které mají zajistit zvýhodněný přístup vymezeného okruhu 
podnikatelů ke zdrojům či k informacím významným pro jejich rozhodování. Nepřímá 
podpora v širším smyslu zahrnuje i programy podpory orientované na obecné 
zlepšování stavu infrastruktury v různých oblastech (doprava, věda a výzkum, školství 
apod.). 

Konkrétní opatření směřující ke zlepšení podnikatelského prostředí či k podpoře 
malých a středních podniků musí sledovat jednoznačně vymezený cíl tak, aby mohlo 
být dosaženo jeho naplnění. 
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2.4 Pojetí a zaměření státní podpory v EU 
 
2.4.1 Výchozí principy 

 

Princip volného trhu a svobodné konkurence uplatňovaný v rámci EU vyúsťuje 
v obecný zákaz státní podpory s výjimkou případů, kdy státní podpora má odstranit 
nepříznivý dopad působení trhu, resp. omezit riziko destabilizace trhů. Z tohoto 
principu vychází evropská politika státní podpory podnikání včetně politiky podpory 
MSP.  

Koncepce státní podpory v EU si v posledních letech klade za cíl podpořit 
realizaci Lisabonské strategie. V souladu s tímto cílem je pozornost zaměřena 
především na specifické oblasti, zejména výzkum, vývoj a inovace a tvorbu rizikového 
kapitálu využitelného malými podniky. Zvláštní pozornost je věnována potřebě řešení 
zvýšení regionální konkurenceschopnosti. Příslušnými dokumenty EU je specificky 
upravena především: 

- podpora podle pravidla „de minimis“, 

- regionální podpora, 

- podpora malých a středních podniků, 

- podpora výzkumu, vývoje a inovací, 

- podpora ochrany životního prostředí, 

- podpora pro záchranu a restrukturalizaci firem v nesnázích, 

- podpora zaměstnanosti, 

- podpora vzdělání a odborného vzdělávání a výcviku, 

- státní podpora při prodeji pozemků a budov veřejnými institucemi, 

- opatření v oblasti rizikového kapitálu, 

- služby obecného ekonomického zájmu. 

 
Pravidla pro poskytování podpory v uvedených oblastech respektují 

specifika podnikatelských subjektů, především MSP. Pravidla upravující poskytování 
státní pomoci ve vybraných oblastech platí jak pro projekty realizované v rámci 
programů spravovaných na úrovni EU, tak i pro programy podpor realizované na 
národní či regionální úrovni. 

 
Za typické atributy státní podpory se považuje: 

- transfer státních prostředků (zdrojů), 

- ekonomické zvýhodnění, 

- selektivnost, 

- dopad na hospodářskou soutěž a obchod. 
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Transfer státních prostředků nemusí být nutně realizován přímo státem. 
Může k němu být využito soukromých nebo veřejných institucí. Podpora malých a 
středních podniků může být například realizována pověřenými bankami. K formám 
finančních transferů ze státních prostředků ve prospěch MSP patří zejména dotace 
(granty), úrokové slevy, záruky za půjčky, úlevy v oblasti zrychleného odepisování 
majetku, kapitálové injekce a další. 

Ekonomická výhodnost státní pomoci umožňuje podnikům přístup ke zdrojům 
za podmínek, jichž nelze dosáhnout v běžném obchodním styku. Jako příklady 
zvýhodnění lze uvést odkup nebo nájem pozemků ve státním či municipálním 
(veřejném) vlastnictví za nižší než tržní ceny, prodej pozemků podniku státu za vyšší 
než tržní ceny, zvýhodněný přístup podniku (společnosti) k infrastruktuře bez placení 
poplatků, získání rizikového kapitálu od státu za výhodnějších podmínek, než za 
jakých je dostupný od privátních investorů. 

Selektivnost podpory (pomoci) sleduje záměr poskytnout vybranému okruhu 
firem zvýhodněné podmínky k překonání jejich znevýhodnění v porovnání s jinými 
subjekty. Typickými příklady selektivní podpory jsou regionálně či odvětvově 
zaměřené programy podpor. 

Pomoc může mít potenciální vliv na hospodářskou soutěž a obchod mezi 
členskými státy. K tomu dochází vždy, když se příjemce podpory angažuje 
v činnostech na trhu, v oblasti, v níž probíhá obchod mezi členskými státy. Rozhodující 
je přitom účinek, nikoliv typ subjektu, který je příjemcem podpory. Nízký rozsah 
podpory, tzv. podpora (pomoc) „de minimis“ definovaná legislativou EU se považuje za 
pomoc (podporu), která nemá potenciální účinek na hospodářskou soutěž a obchod 
mezi členskými státy a není zakázána. 

Podle Smlouvy o vytvoření EU je svou podstatou pomoc naplňující všechny 
výše uvedené principy (transfer státních prostředků, resp. zdrojů, ekonomické 
zvýhodnění, selektivita a dopad na hospodářskou soutěž a obchod) neslučitelná se 
společným trhem. Neznamená to ale úplný zákaz přijímání opatření k podpoře 
naplňujícími výše uvedené znaky. V některých případech může být státní podpora 
považována za akceptovatelnou. Její uplatnění je v těchto případech zpravidla 
podmíněno notifikací předloženou příslušným členským státem Evropské komisi, která 
na základě této notifikace posoudí opodstatněnost a přijatelnost výjimky ze zákazu 
státní pomoci. 

Pokud jde o možnost operací ze strukturálních fondů, patří k nejvýznamnějším 
výjimkám „pomoc k podpoře ekonomického rozvoje v oblastech s abnormálně nízkou 
životní úrovní nebo v oblastech s významnou nezaměstnaností“ a „pomoc k podpoře 
rozvoje určitých ekonomických aktivit nebo v určitých ekonomických oblastech, 
v nichž taková pomoc (podpora) negativně neovlivňuje obchodní podmínky proti 
zájmům společného trhu“. 

Při rozhodování o přijatelnosti podpory jsou uplatňována specifická kritéria 
a omezení pro některá odvětví. Konkrétně se jedná o odvětví audiovizuální produkce, 
vysílání, uhelný průmysl, výrobu elektřiny, poštovní služby, stavbu lodí, ocelářský 
průmysl a průmysl syntetických vláken. Zcela specificky jsou samostatně upravena 
pravidla pro poskytování státní pomoci v zemědělství a v rybolovu a akvakultuře. 
Zvláštní úprava se aplikuje v odvětví dopravy, a to diferencovaně podle jejích 
jednotlivých druhů a rovněž pro oblast podpory v oblasti finančních a úvěrových 
nástrojů.  

Dohled Společenství nad státní pomocí (podporou) je založen na systému 
zmocnění ex ante. Od členských států se v rámci tohoto systému vyžaduje informovat 
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Komisi o jakýchkoliv plánech týkajících se zavedení nebo změny státní pomoci, na 
kterou se nevztahují zvláštní výjimky, a nesmí je realizovat bez předchozího schválení 
Komisí. V souladu se Smlouvou je Komise zmocněna určit, zda notifikovaná opatření 
představují nebo nepředstavují státní pomoc ve smyslu Smlouvy (článku 87/1/) a 
pokud ano, zda se na ni vztahuje výjimka (podle článku 87 /2/ nebo /3/ Smlouvy. Až 
na výjimky nemohou Členské státy poskytnout žádnou státní pomoc, pokud nebyla 
notifikována a schválena Komisí. Každá pomoc, která je poskytována bez souhlasu 
Komise, se automaticky považuje za „nezákonnou pomoc“. Podle současných 
procesních pravidel je Komise povinna nařídit vrácení jakékoli „nezákonné pomoci“ 
příjemcem podpory, pokud shledá, že tato podpora není kompatibilní se společným 
trhem.  

V poslední době přistupuje Komise cestu k modernizaci a zjednodušování 
pravidel pro státní pomoc. V této souvislosti přijala Rada Nařízení EC No 994/98 ze 
dne 7. května 1998, které komisi umožňuje aplikovat regulaci pomocí blokových 
výjimek na státní pomoc. Na základě příslušných směrnic může Komise prohlásit 
některé kategorie státní pomoci za kompatibilní se Smlouvou, pokud splňují určité 
podmínky a vyjmout je tak z požadavku na předchozí notifikaci a schvalování Komisí. 
Komise přijala 5 směrnic týkajících se blokových výjimek. Tři z nich zakládají výjimky 
pro pomoc malým a středním podnikům, podporu zaměstnanosti a podporu výcviku 
(platnost všech byla prodloužena do 30.6.2008). Členské státy tedy mohou poskytovat 
pomoc, která splňuje podmínky stanovené v těchto třech směrnicích, aniž by musely 
předkládat předběžnou notifikaci a získat zvláštní souhlas Komise. Čtvrtá směrnice 
vylučuje programy transparentní regionální investiční pomoci a některou ad hoc 
pomoc. Tato směrnice platí od roku 2007 do konce roku 2013. Pátá směrnice 
kodifikuje uplatnění pravidla de minimis. Tato směrnice jasně stanoví, že pomoc 
podniku, která je nižší než 200 tis. € za období třech fiskálních roků a která splňuje 
určité podmínky, nepředstavuje státní pomoc ve smyslu článku 87(1) Smlouvy, neboť 
se předpokládá, že neovlivňuje obchod a nenarušuje konkurenci. Taková pomoc tedy 
nemusí být notifikována. 

V důsledku modernizace postupů je třeba rozlišovat dva typy opatření 
směřujících k poskytování podpory: 

- opatření v oblasti pomoci, která jsou osvobozena od požadavku na jejich notifikaci, 

- opatření v oblasti pomoci, která podléhají požadavku na jejich notifikaci. 

Notifikována nemusí být individuální opatření a programy podpor, které splňují 
všechny podmínky některého z opatření týkajícího se blokových výjimek. Místo toho se 
od členských států požaduje předložit Komisi souhrnný přehled o přijatém opatření, a 
to do 20 pracovních dnů od jejich implementace. Pokud opatření směřující 
k poskytnutí podpory splňují všechny podmínky pro přiznání pomoci podle pravidla de 
minimis, předložení informace o jejich implementaci se nevyžaduje vůbec. 

Proces notifikace pomoci je upraven Nařízením Rady (EC) 659/1999 ze dne 
22.3.1999 a nařízením Komise (EC) č. 794/2007 z 21. dubna 2004. Centrální úřady 
příslušného státu musí notifikovat plánovaná opatření k poskytnutí podpory (pomoci) 
prostřednictvím svého stálého zastoupení. V některých případech může proces 
notifikace probíhat podle zjednodušených pravidel. Komise má právo vyžadovat 
dodatečné informace, pokud je podaná notifikace neúplná. Pro posouzení navrhované 
pomoci (podpory) Komisí platí lhůta dvou měsíců ode dne, kdy je její podání 
považováno za úplné. Proces notifikace je zpravidla ukončen vydáním rozhodnutí 
Komise neuplatnit námitky nebo jejím rozhodnutím přistoupit k přezkoumání 
přijatelnosti podpory podle článku 88(2) Smlouvy.  
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Pokud Komise rozhodne neuplatnit žádné námitky, lze přistoupit k realizaci 
příslušných opatření. V opačném případě probíhá veřejné řízení přípustnosti 
navrhovaných opatření. Výsledkem tohoto řízení je kladné nebo záporné rozhodnutí 
Komise o přípustnosti navrhovaného opatření. Vlastní proces řízení může trvat nejvýše 
18 měsíců. Příslušná rozhodnutí komise mohou být přezkoumána Evropským soudním 
dvorem. 

Operační programy k čerpání strukturálních fondů pro období 2007-2013 budou 
obsahovat standardní formální ustanovení, které stanoví, že „jakákoliv podpora 
v rámci tohoto programu musí být v souladu s procedurálními a materiálními pravidly 
pro poskytování státní podpory platnými v době, kdy je veřejná podpora 
poskytována“. Za dodržení zmíněné zásady odpovídají příslušné řídící orgány 
operačních programů.  

 
 
2.4.2 Hlavní oblasti státní podpory 

 

Nejdůležitější oblasti podpory jsou upraveny zvláštními předpisy a pravidly, 
jejichž přehled shrnuje následující tabulka. 

Druh nebo oblast 
podpory 

Dokumenty upravující poskytování podpory 

Podpora dle pravidla „de 
minimis“ 

Nařízení komise (EC) No. 1998/2006 z 15. prosince 2006 o použití článků 87 
a 88 Smlouvy na podporu de minimis 
Nařízení Komise (EC) No 70/2001 z 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy o ES na státní pomoc malým a středním podnikům (Official Journal 
L 10, 13. 1. 2001, str. 33) 
Nařízení Komise (EC) No. 364/2004 z 25. února 2004 doplňující Nařízení 
Komise (EC) No 70/2001 pokud jde o rozšíření rozsahu podpory o podporu 
výzkumu a vývoje (Official Journal L 63, 28. 2. 2004, str. 22-29)  

Podpora malých  
a středních podniků 

Nařízení Komise (EC) No 1857/2006 z 15. prosince 2006 o aplikaci článků 87 
a 88 Smlouvy na státní podporu malým a středním podnikům působícím ve 
výrobě zemědělských produktů a o doplnění Nařízení (EC) No 70/2001 
(Official Journal L 358, 16.12.2006, str. 3-21) 
Zásady národní regionální podpory pro období 2007-2013 (Official Journal C 
54, 4.3.2006, str. 13) 

Regionální pomoc Nařízení Komise (EC) No. 1628/2006 z 24. října 2006 o použití článků 87 a 
88 Smlouvy na národní regionální investiční podporu (Official Journal L 302, 
1.11.2006, str. 29) 

Podpora výzkumu  
a vývoje a inovací 

Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu a vývoje a inovací (Official 
Journal C 323 z 30.12.2006, str.1) 

Podpora opatření na 
ochranu prostředí 

Zásady společenství pro státní podporu na ochranu prostředí (Official Journal 
C 37. 3.2.2001, str. 3) 

Podpora na záchranu  
a restrukturalizaci firem v 
nesnázích 

Zásady společenství pro státní podporu na ochranu prostředí (Official Journal 
No 244, 01.10.2004, str. 2) 

Podpora zaměstnanosti 
Nařízení Komise (EC) No. 2204/2002 z 5. prosince 2002 o použití článků 87 a 
88 Smlouvy ES na státní podporu zaměstnanosti (Official Journal L 337, 
13.12.2002, str. 3)  

Podpora výcviku  
Nařízení Komise (EC) No. 68/2001 z 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy ES na podporu výcviku ve znění pozdějších změn  
a doplňků (Official Journal L 10, 13.1.2001, str. 20)  

Podpora prvků podpory 
při prodeji pozemků  
a budov veřejnými 
institucemi 

Sdělení Komise o prvcích státní podpory při prodeji pozemků  
a budov veřejnými institucemi (Official Journal No C 209., 10.7.1997 
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Podpora dle pravidla „de minimis“ 

Podpora podle pravidla „de minimis“ se řídí ustanoveními příslušného 
nařízení Komise. Z podstaty pravidla de minimis vyplývá, že se aplikuje především 
v rámci programů využívajících různých druhů podpor určených výlučně nebo prioritně 
malým a středním podnikům. Základní charakteristika pravidla de minimis a zásady 
jeho uplatňování jsou patrny z následujícího přehledu.  

 
Oblast a rozsah Pojetí 

Úprava se týká státní podpory malého rozsahu, která není 
státní podporou ve smyslu článku 87(1) Smlouvy a 
nepodléhá tudíž notifikaci. 

Pravidlo de minimis se nevztahuje na podniky působící 
v oblasti rybolovu a akvakultury, v uhelném průmyslu a na 
prvotní výrobu zemědělských produktů uvedených v příloze 
I ke Smlouvě. S určitými výjimkami se vztahuje na 
podniky, které se zabývají zpracováním a uváděním výše 
uvedených zemědělských produktů na trh. Podporu de 
minimis v dopravním sektoru nelze použít na pořízení 
silničních nákladních dopravních vozidel. Podpora de 
minimus se taká nevztahuje na podniky v potížích. 

Pravidlo de minimis stanoví limitní hodnoty 
podpory, při jejichž dodržení platí, že se 
nejedná o podporu podle článku 87(1) 
Smlouvy o ES a podpora tudíž nepodléhá 
notifikaci. Pravidlo vychází z předpokladu, 
že velká většina případů, kdy je 
poskytována podpora malého rozsahu 
nemá vliv na obchod a konkurenci mezi 
členskými státy. 

Kritéria Kumulace 
Využití výhody pravidla de minimus vyžaduje splnění 
následujících kritérií: 

- je dodržena horní hranice podpory (vymezené jako 
ekvivalent dotace v hotovosti), která činí EUR 200 000 za 
tři předcházející roční fiskální období; vymezení tohoto 
tříletého období se průběžně aktualizuje pro účely 
posouzení možnosti získání každé nové podpory 
poskytované podle tohoto pravidla; 

- horní hranice podpory se vztahuje k úhrnu veškeré 
poskytnuté veřejné podpory, klasifikované jako podpora de 
minimis, aniž by tím byla dotčena specifická pravidla 
kumulace podpory; 

- horní hranice podpory platí pro všechny druhy podpor 
(resp. jejich úhrn) bez ohledu na jejich formu nebo 
sledovaný cíl; jediným typem podpory, který je vyloučen 
z podpory de minimis, je podpora exportu; 

- podporu podle pravidla de minimis lze poskytnout pouze 
v případě, že se jedná o transparentní formu podpory, u 
níž lze předem stanovit hrubý ekvivalent dotace, aniž by 
bylo nutno použít rizikového hodnocení; existuje proto jistý 
počet omezení pro některé formy podpory jako například 
záruky (možné jsou záruky za úvěry nižší než 1,5 mil. 
EUR). 

Horní hranice podpory (200 tis. € za tři 
následná roční fiskální období) se vztahuje 
k celkovému hodnotě podpory poskytnuté 
jednotlivé společnosti. Pro sektor dopravy 
platí nižší limit, který činí 100 tis. €. 

Za dodržování horní kumulativní hranice 
podpory de minimis odpovídá členský stát, 
který v rámci zajištění kontroly může 
alternativně: 

- vytvořit centrální registr podpory de 
minimis zahrnující úplné informace o všech 
podporách de minimis poskytnutých 
různými úřady v rámci členského státu, 

- informovat příjemce podpory, že se 
v daném konkrétním případě jedná o 
podporu podle pravidla de minimis, a 
požadovat od příslušného podniku úplnou 
informaci o ostatních podporách podle 
pravidla de minimis, které obdržel 
v průběhu dvou předchozích fiskálních roků 
a v průběhu běžného fiskálního roku.  
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Podpora malých a středních podniků 

Podpora malých a středních podniků reaguje na specifické postavení MSP 
v ekonomice, z něhož vyplývá jejich znevýhodnění mimo jiné i v oblasti zavádění 
inovací a v jejich kapitálovém vybavení. Základní přístupy k podpoře MSP zakotvené 
v příslušné normě jsou patrny z následujícího přehledu. 

 
 
 
 
 
 

Oblast Pojetí 

Pomoc malým a středním podnikům 
zahrnuje podporu hmotných a 
nehmotných investic a zvýhodněnou 
podporu pro MSP. 
 

Podpora se vztahuje na: 

- střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci, obratem 
nepřesahujícím 50 mil € a rozvahou nepřesahující 43 mil €) 

- malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci, obratem 
nepřesahujícím 10 mil € a rozvahou nepřesahující 10 mil €) 

Velikostní kritéria musí být splněna pro společnost jako celek, 
včetně jejích poboček v EU i mimo EU. Pro účely kumulace 
ukazatelů, které slouží jako kritéria vymezující velikostní 
skupinu podniku, rozlišuje příslušné nařízení nezávislé podniky, 
partnerské podniky a propojené podniky. 
Poznámka: Podrobnější vymezení MSP je obsaženo 
v příslušné kapitole studie 

Uznatelné náklady Maximální intenzita podpory 

Uznatelné náklady podporovaných 
projektů tvoří: 

- investice do hmotného majetku 
(pozemky, budovy, zařízení, stroje) a 
nehmotného majetku (výdaje spojené 
s transferem technologií), 

- náklady na služby poskytnuté 
externími konzultanty a náklady na 
první účast podniku na výstavě. 

Platí následující limity pro poskytování veřejné podpory 
investic: 

- v regionech, na které se nevztahuje zvláštní podpora, platí 
hranice 15 % pro malé podniky a 7,5 % pro střední podniky; 
- horní hranice podpory pro projekty realizované na území 
regionů s mimořádně nízkou životní úrovní a vysokou 
nezaměstnaností se zvyšuje o 15 %, 

- horní hranice podpory zaměřené na posílení určitých 
ekonomických aktivit v určitých ekonomických oblastech, kde 
podpora nenarušuje podmínky obchodování v rozsahu 
ohrožujícím společný zájem se zvyšuje o 10 %. 
Pro poskytování služeb externími konzultanty platí jednotná 
maximální hranice veřejné podpory ve výši 50 % uznatelných 
nákladů. 

 
 

Charakteristika regionální podpory 

Charakteristika regionální podpory a její význam pro podnikatele včetně 
malých a středních podniků působících v příslušných regionech vyplývá z cílů, zásad a 
omezení pro její poskytování. Ty mimo jiné stanoví: 

- podpora se poskytuje s cílem usnadnit rozvoj ve znevýhodněných regionech, a to 
především podporou nových (počátečních) investic; poskytování podpory na 
provoz je omezeno na několik výjimek; 

- z podpory jsou vyloučeny prvotní zpracování zemědělských produktů, výroba, 
zpracování a uvádění na trh výrobků rybolovu a dále odvětví uhelného průmyslu, 
ocelářského průmyslu a průmyslu syntetických vláken; zvláštní pravidla platí pro 
dopravu a stavbu lodí a pro projekty s velkou investiční náročností; 

- podporu lze fakticky poskytovat regionům s mimořádně nízkou životní úrovní a 
významnou mírou nezaměstnanosti (regiony NUTS II, jejichž HDP na obyvatele 
nedosahuje úrovně 75 % EU) a také nejvzdálenějším (okrajovým) regionům;  

- podpora počátečních investic popřípadě podpora provozních nákladů se stanoví 
jako procento na základě hodnoty investice či výše provozních nákladů, které 
představují tzv. uznatelné náklady (výdaje) projektu, v závislosti na dosažené 
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úrovni HDP na obyvatele v příslušných regionech vyjádřené procentem ve vztahu 
k průměrné úrovni HDP v EU: 

- do 75 % průměru HDP EU na obyvatele platí základní maximální intenzita 
veřejné podpory 30 % pro velké podniky, resp. 50 % pro nejvzdálenější 
regiony, 

- do 60 % průměru HDP EU na obyvatele platí maximální intenzita veřejné 
podpory 40 % pro velké podniky a 60 % pro nejvzdálenější regiony, 

- do 45 % průměru HDP EU na obyvatele platí maximální intenzita veřejné 
podpory 50 % pro velké podniky a pro nejvzdálenější regiony je poskytována 
bez omezení;  

- intenzitu veřejné podpory lze zvýšit až o 20 %, je-li poskytována malým 
podnikům a až o 10 %, je-li poskytována středním podnikům, pokud se 
nejedná o velkou investici, kde výše uznatelných výdajů přesahuje 50 mil. €; 

- v případě velkých investic dochází k redukci veřejné podpory: pro část investice 
v rozpětí 50-100 mil. € její hodnoty se základní sazba snižuje na polovinu            
(50 %), pro část investice nad 100 mil € její hodnoty na přibližně jednu třetinu 
(34 %); 

- stanovená horní hranice intenzity veřejné podpory se vztahuje na celkovou 
podporu poskytnutou na základě více regionálních programů podpory bez ohledu 
na zdroj, z něhož je poskytována (místní, regionální, národní zdroje i zdroje 
Společenství); 

- podporu provozních nákladů lze poskytnout ve výjimečných případech, kdy je 
odůvodněna jejím přínosem pro rozvoj regionu, je úměrná handicapu, který má 
odstranit, a je omezena a postupně snižována; přitom platí: 

- specifická omezení pokud jde o podporu dopravy (lze ji poskytnout pouze 
nejvzdálenějším regionům a při nízké hustotě osídlení oblasti), podporu 
eliminace vylidňování (lze ji uplatnit v regionech s hustotou menší než 8 
obyvatel na čtvereční kilometr) a podporu ke kompenzaci handicapů 
nejvzdálenějších regionů (předpokládá nevýhody vyplývající z extrémní 
vzdálenosti, izolovanosti, malého rozměru, obtížných topografických a 
klimatických podmínek, ekonomické závislosti na několika málo produktech), 

- limity pro výši podpory nově založeným malým podnikům, které činí pro jeden 
podnik 3 mil.€ v případě podpory, jejímž cílem je podpora regionů s nízkou 
životní úrovní a vysokou nezaměstnaností, resp. 2 mil € v případě podpory 
k usnadnění rozvoje určitých ekonomických aktivit v určitých regionech, kde 
taková podpora negativně neovlivňuje podmínky obchodu v rozsahu 
ohrožujícím společný zájem.  
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Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pokrývá široké spektrum výzkumných, 
vývojových a inovačních aktivit. Uznatelné náklady a maximální výše intenzity veřejné 
podpory se liší podle typu opatření. Podrobnější informaci poskytuje přehled.  

 
Oblast Přípustná opatření 

Předmětem podpory může být výzkum, 
vývoj a inovace v podnicích. Za státní 
podporu se přitom nepovažuje: 

- veřejné financování nekomerčních 
aktivit v rámci V&V prováděného 
výzkumnými organizacemi, 

- V&V komerčního charakteru zadávaný 
veřejnými institucemi firmám na základě 
tržních podmínek (tendrů), 

Zvláštní pravidla platí pro: 
- železniční a vnitrozemskou vodní 
dopravu 
- zemědělství a rybolov 

Za slučitelné s poskytováním podpory určitých ekonomických 
aktivit v určitých ekonomických oblastech, kde podpora 
nenarušuje podmínky obchodu v rozsahu ohrožujícím 
společný zájem, se považují: 

- podpora projektů výzkumu a vývoje, 

- podpora studií technické proveditelnosti, 

- podpora nákladů MSP na získání průmyslových práv, 

- podpora mladých inovačních podniků, 

- podpora procesních a organizačních inovací ve službách, 

- podpora služeb inovačního poradenství a podpůrných 
inovačních služeb, 

- podpora na zapůjčení vysoce kvalifikovaného personálu, 

- podpora inovačních klastrů. 
Uznatelné náklady Maximální intenzita podpory 

Uznatelné náklady se liší podle typu 
opatření. Pro programy podpory 
výzkumu a vývoje připadají v úvahu 
následující uznatelné výdaje: 

- osobní náklady zaměstnanců v rozsahu, 
v němž se zúčastní výzkumných aktivit, 

- náklady na nástroje a vybavení a na 
pozemky a prostory týkající se 
výzkumného projektu, 
- náklady smluvního výzkumu, technické 
znalosti a patenty koupené nebo 
licencované z vnějších zdrojů za tržní 
ceny, 

- náklady na vnější poradenské a jim 
podobné služby využívané výlučně pro 
daný projekt, 
- dodatečné režijní náklady vyvolané 
výzkumem 
- ostatní provozní náklady vzniklé přímo 
v souvislosti s výzkumnou činností. 

Maximální výše intenzity veřejné podpory se liší podle typu 
opatření. Pro programy podpory výzkumu a vývoje platí: 
- základní výzkum lze u malých, středních a velkých podniků 
podpořit až do výše 100 % uznatelných výdajů; 
- průmyslový výzkum lze podpořit u malých podniků do výše 
70 %, u středních podniků do výše 60 % a u velkých podniků 
do výše 50 % uznatelných výdajů; 

- průmyslový výzkum předpokládající spolupráci mezi 
podniky (přeshraniční nebo alespoň s účastí jednoho MSP), 
spolupráci s výzkumnou organizací nebo šíření výsledků 
výzkumu lze podpořit u malých podniků do výše 80 %, u 
středních podniků do výše 75 % a u velkých podniků do výše 
65 %; 

- experimentální vývoj lze podpořit do výše 45 % v případě 
malých podniků, do výše 35 % v případě středních podniků a 
do výše 25 % v případě velkých podniků; 

- experimentální vývoj předpokládající spolupráci mezi 
podniky (přeshraniční nebo alespoň s účastí jednoho MSP) 
nebo spolupráci s výzkumnou organizací lze podpořit u 
malých podniků do výše 60 %, u středních podniků do výše 
50 % a u velkých podniků do výše 40 %. 
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Podpora zaměstnanosti 

Podpora zaměstnanosti je zaměřena na vytváření nových pracovních míst se 
zvláštním zřetelem na zaměstnávání znevýhodněných a zdravotně postižených osob. 
Základní orientaci poskytuje dále uvedený přehled.  

 
Oblast Vymezení pracovníků, na něž se podpora vztahuje 

Programy podpory upravené příslušným 
nařízením EK mají selektivní charakter, 
omezují se na některé regiony a na 
některá odvětví. Jejich cílem je: 

- vytvářet pracovní příležitosti (místa), 

- nábor znevýhodněných a zdravotně 
postižených lidí, 
- pokrýt dodatečné náklady zaměstnávání 
postižených lidí. 

Z podpory jsou vyloučeny odvětví těžby 
uhlí, stavby lodí a dopravy. 

Za znevýhodněné osoby se považují: 

- mladí lidé mladší 25 let nebo ti, kteří ukončili plné vzdělání 
v uplynulých dvou letech, 

- pracovníci migrující v rámci EU, 

- příslušníci etnických menšin, kteří potřebují jazykovou  
a odbornou průpravu a pracovní zkušenost, 

-osoby, které po dobu dvou let nejsou z rodinných důvodů 
zaměstnány ani nestudují, 

- svobodní dospělí pečující o děti, 

- nezaměstnané osoby bez sekundárního (středního) 
vzdělání, 

- nezaměstnaní starší 50 let, 

- dlouhodobě nezaměstnané osoby, 

- lidé odsouzení a uvěznění pro trestnou činnost. 

Za zdravotně postižené se považují osoby s vážnými 
fyzickými, duševními nebo psychologickými omezeními.  

Uznatelné náklady Podmínky a maximální intenzita podpory 

Podpora náboru zdravotně 
postižených/znevýhodněných osob: 

- mzdové náklady za období jednoho 
roku 
Podpora dodatečných nákladů spojených 
se zaměstnáváním zdravotně postižených 
osob: 

- dodatečné náklady přímo spojené se 
zaměstnáváním zdravotně postižených 
osob včetně nákladů na úpravu prostor 
pro zaměstnance, pomůcky určené 
k pomoci zdravotně postiženým 
pracovníkům a na uzpůsobení a pořízení 
nářadí a vybavení pro zdravotně 
postižené pracovníky 

Pro poskytování podpory na vytváření pracovních míst platí 
následující podmínky: 

- zaměstnání musí představovat zvýšení počtu pracovních 
míst; 

- zaměstnání musí být zachováno po dobu nejméně 3 (v 
případě MSP 2) let; 

- noví zaměstnanci nesměli v minulosti pracovat nebo museli 
ztratit svou předchozí práci; 

- zvýšená intenzita podpory v podporovaných regionech se 
může uplatnit pouze, pokud příspěvek příjemce podpory 
k financování nového zaměstnání překročí 25 % a 
zaměstnání bude zachováno v příslušném regionu; 

- žádost o podporu musí být podána před vytvořením 
pracovního místa. 

Maximální výše intenzity veřejné podpory se liší podle typu 
podpory a v případě podpory na vytvoření pracovních míst 
dále podle velikosti podniku a typu podpořeného regionu: 

- v případě podpory k vytváření pracovních příležitostí tvoří 
maximální hrubá intenzita podpory 15 % v případě malých 
podniků a 7,5 % v případě velkých podniků; pro projekty 
v regionech s mimořádně nízkou životní úrovní a významnou 
nezaměstnaností se poskytuje bonifikace 15 %, pro projekty 
realizované k podpoře určitých aktivit v určitých regionech 
činí bonifikace 10 %; 

- pro zaměstnání znevýhodněných osob platí všeobecná 
maximální hrubá intenzita veřejné podpory 50 %, pro 
zaměstnání zdravotně postižených osob 60 % a dodatečné 
náklady na zaměstnávání zdravotně postižených osob mohou 
být podpořeny v plné výši.  
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Podpora praktického vzdělávání a výcviku 

Podpora vzdělávání může být poskytována v rozsahu a za podmínek, jejichž 
rámcová charakteristika je uvedena v následujícím přehledu. 

 
Oblast Pojetí 

Úprava se týká veškeré veřejné podpory, 
která zvýhodňuje jednu nebo více firem 
nebo odvětví průmyslu snižováním 
nákladů, které by normálně musely 
vynaložit, aby jejich zaměstnanci získali 
novou kvalifikaci. Úprava postihuje 
podporu vzdělávání a praktického výcviku 
poskytovaného samotnými společnostmi i 
veřejné vzdělávání nebo vzdělávání 
v soukromých vzdělávacích zařízeních. Za 
státní podporu se nepovažují například:  

- školní a počáteční výcvik (včetně 
učňovského výcviku), 

- výcvik nezaměstnaných osob, včetně 
výcviku v podnicích. 
Úprava se vztahuje na všechny sektory.  

Podpora se může týkat specifického i všeobecného odborného 
výcviku. 

Specifický výcvik se orientuje přímo a zásadně na 
zaměstnance v jejich současných nebo budoucích pozicích 
v podporovaných firmách a poskytování kvalifikace, která 
není, nebo je jen v omezené míře, přenositelná na jiné firmy 
nebo pracovní oblasti. 

Všeobecný výcvik představuje výcvik, který není výlučně a 
zásadně využitelný v současném nebo budoucím zařazení 
v podporované firmě, ale poskytuje kvalifikaci, která je 
v široké míře přenositelná do jiných firem nebo pracovních 
oblastí, a tudíž podstatně zlepšuje schopnost (a možnost) 
zaměstnat příslušné zaměstnance. Výcvik je považován za 
všeobecný, například, pokud je společně organizován různými 
nezávislými podniky nebo pokud se jej mohou samostatně 
zúčastnit zaměstnanci různých podniků. Za všeobecný se 
považuje i výcvik osvědčený veřejnými institucemi nebo 
právnickými osobami, jimž členský stát Společenství svěřil 
příslušná oprávnění. 

Uznatelné náklady Maximální intenzita podpory 

Uznatelné náklady, které lze podpořit 
tvoří: 

- osobní náklady na školitele, 

- cestovní náklady školitelů a školených 
osob, 
- ostatní běžné náklady (materiál, 
dodávky apod.), 

- opotřebení nástrojů a zařízení 
v rozsahu, v němž jsou výlučně používány 
k příslušným vzdělávacím projektům, 

- náklady na poradenské služby na 
vzdělávací projekt, 

- osobní náklady školených osob nad 
rámec specifikovaných uznatelných 
nákladů až do jejich celkové výše. 

Výše podpory se liší dle typu výcviku, typu podniku, regionu, 
v němž je projekt realizován, a charakteru školených 
pracovníků, přičemž: 

- standardní maximální výše veřejné podpory činí 25 % 
v případě specifického a 50 % v případě všeobecného výcviku, 

- pro MSP platí možnost zvýhodnění výše podpory  
o 10 % v případě specifického výcviku a o 20 % v případě 
všeobecného výcviku, 

- horní hranice podpory pro projekty realizované na území 
regionů s mimořádně nízkou životní úrovní a vysokou 
nezaměstnaností se zvyšuje o 10 % nezávisle na charakteru 
výcviku, 

- horní hranice podpory zaměřené na posílení určitých 
ekonomických aktivit v určitých ekonomických oblastech, kde 
podpora nenarušuje podmínky obchodování v rozsahu 
ohrožujícím společný zájem, se zvyšuje o 5 % nezávisle na 
charakteru výcviku, 

- na vzdělávání znevýhodněných pracovníků se poskytuje 
bonifikace ve výši 10 % nezávisle na charakteru výcviku. 

 

Charakteristika podpory opatření na ochranu životního prostředí 

Charakteristika podpory opatření na ochranu životního prostředí a její 
význam vyplývá ze zásad Společenství upravující problematiku k odstranění nebo 
prevenci poškození životního prostředí a přírodních zdrojů a jejich efektivního 
využívání. Zásady, které by měly být v nejbližší době aktualizovány, se nevztahují na 
podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání a výcviku a dále na 
výrobu, zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků. Vyplývá z nich mimo jiné: 

- podpora se v zásadě vztahuje na oblast investic a poradenství, pouze 
v omezeném rozsahu může jít o podporu provozu; 
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- přípustné aktivity a uznatelné náklady pro investiční podporu a pro poradenské 
služby jsou upraveny samostatně pro jednotlivé typy podpor, kterými konkrétně 
jsou: 

- podpora adaptace na nové povinné environmentální standardy (normy) přijaté 
na úrovni EU a zlepšování této adaptace, 

- podpora investic do úspory energie, obnovitelných zdrojů energie a zařízení pro 
kombinovanou výrobu tepla a energie, 

- podpora rekultivace znečištěných průmyslových zón, 

- podpora přemístění firem; 

- maximální výše veřejné podpory se stanoví diferencovaně pro nepodporované a 
podporované regiony; výjimku z této zásady představuje podpora adaptace na 
povinné evropské standardy, která je poskytována výlučně MSP a u níž maximální 
výše intenzity veřejné podpory činí 15 %; 

- podpora provozních činností je možná pouze v případech, pokud je zaměřena 
na dosažení podstatných přínosů pro ochranu prostředí a může být zaměřena na:  

- podporu environmentálně příznivých forem nakládání s odpady a úspor 
energie, 

- podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie, 

- podporu kombinované výroby elektřiny a tepla, 

tato podpora je v zásadě omezena na pětileté období s tím, že vyšší míru intenzity 
veřejné podpory lze aplikovat v případě, kdy se jedná o podporu, jejíž výše se 
postupně snižuje. 
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Podpora na záchranu a restrukturalizaci firem v obtížích 

Podpora na záchranu a restrukturalizaci firem v obtížích je svým 
způsobem výjimečná. Platí pro ni specifické podmínky, které jsou patrny z dále 
uvedeného přehledu. Přehled postihuje i některá specifika procedurálního charakteru 
pokud jde o různé velikostní kategorie podniků. 

 
Oblast a diferenciace podpory Pojetí 

Podpora je zaměřena na záchranu nebo 
restrukturalizaci jednotlivých společností 
v nesnázích.  

Nevztahuje se na ocelářský a uhelný průmysl. 
Pro rybolov a akvakulturu platí určité 
odchylky. Restrukturalizace agrárního sektoru 
se řídí specifickými dodatky pravidel. 

V případě velkých firem se požaduje 
individuální notifikace pro každé poskytnutí 
podpory k záchraně nebo restrukturalizaci. 

V případě MSP může být podpora k záchraně  
a restrukturalizaci až do výše 10 mil. € na 
základě notifikovaného a schváleného 
programu podpory. 

Za společnost v nesnázích se považuje společnost, která 
s použitím vlastních zdrojů nebo z prostředků 
vlastníků/akcionářů nebo věřitelů není schopna zastavit 
ztráty, které by ji bez vnějšího zásahu téměř jistě 
odsoudily k ukončení podnikání v krátkodobém nebo 
střednědobém horizontu. 

Dočasná podpora na záchranu by měla umožnit udržet 
schopnost společnosti v nesnázích dostát svým 
závazkům po dobu nezbytnou k vypracování plánu 
restrukturalizace nebo likvidace. 

Podpora restrukturalizace podniku je podmíněna 
proveditelným (reálným), plánem k obnovení 
dlouhodobé životaschopnosti firmy.  

Podmínky podpory k záchraně Podmínky podpory k restrukturalizaci 

Pro podporu k záchraně platí dále uvedené 
podmínky: 

- musí se vztahovat k firmě v nesnázích, 

- musí spočívat ve vratné podpoře likvidity ve 
formě záruk za půjčky nebo půjček 
poskytovaných za normálních komerčních 
podmínek, 

- musí být rozsahem omezena na částku 
potřebnou k udržení firmy v chodu, 

- může být poskytována po dobu potřebnou ke 
zpracování plánu na ozdravení, maximálně na 
6 měsíců, 

- musí být opodstatněna sociálními nesnázemi 
a nesmí mít nepříznivé účinky na situaci 
v průmyslu v ostatních členských zemích, 

- při notifikaci se musí členský stát zavázat, že 
Evropské komisi sdělí plán na restrukturalizaci 
nebo záchranu nebo důkaz, že půjčka byla 
uhrazena nebo záruka ukončena nejpozději 6 
měsíců od poskytnutí podpory, 

- musí být poskytnuta jako jedinečná (dle 
principu poprvé a naposledy). 

Pro podporu k restrukturalizaci platí dále uvedené 
podmínky: 

- musí se vztahovat k firmě v nesnázích, 

- program restrukturalizace/ozdravení je předkládán 
Evropské komisi, aby byla obnovena životaschopnost 
v rozumném časovém období, 

- k vyloučení nežádoucího narušení soutěže 
(konkurence) se přijímají kompenzující opatření, 

- podpora se omezuje na minimum nezbytné 
k implementaci restrukturalizačních opatření; příjemce 
podpory se musí sám výrazně angažovat, nezávisle na 
podpoře, 

- společnost musí restrukturalizační program plně 
zavést (implementovat) a musí splnit všechny 
doprovodné podmínky, 

- podporu k restrukturalizaci lze poskytnout pouze 
jednou (dle principu poprvé a naposledy), 

- musí být prováděno přísné monitorování a ročně musí 
být předkládány zprávy, 

- pro MSP a pro firmy v podporovaných regionech 
mohou být používány pružnější kritéria vlastní 
participace či snížení kapacit. 

 
 
Atributy podpory při prodeji pozemků a budov veřejnými institucemi 

Atributy podpory při prodeji pozemků a budov veřejnými institucemi se 
vyskytují v případech, kdy není dodržena některá z následujících podmínek: 

- obchod byl uzavřen na základě dostatečným způsobem zveřejněného, otevřeného 
a nepodmíněného nabídkového řízení při přijetí nejvýhodnější nebo jediné nabídky, 

- prodej se uskuteční za tržní hodnotu stanovenou nezávislými odhadci. 

Pokud po rozumném úsilí nelze uskutečnit prodej za cenu uvedenou 
v expertním posudku a je zřejmé, že pozemek nebo budova nemohou být prodány za 
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tržní (odhadní) cenu, lze odchylku ve výši 5 % považovat za vyhovující tržním 
podmínkám. Prodej pozemku nebo budovy za nižší než výše uvedenou cenu podléhá 
notifikaci u Evropské komise.  

 

Opatření v oblasti rizikového kapitálu 

Opatření v oblasti rizikového kapitálu mají za cíl podporu investiční aktivity 
a financování rozvojových projektů MSP. Tato opatření podléhají náročnému 
hodnocení a přezkoumávání jejich přiměřenosti z hlediska souvislostí se situací na 
trhu. Podrobnější charakteristiku těchto opatření dokumentuje dále uvedený přehled. 

 
Oblast a zaměření podpory Pojetí účinnosti opatření k podpoře rizikového kapitálu 

Podpora se omezuje na programy 
zaměřené na MSP. 

Opatření jsou zaměřena na poskytování 
nebo podporu rizikového kapitálu nebo 
kvazi-kapitálu k financování podniků ve 
fázi vzniku a rozvoje. 

Z možnosti přístupu k rizikovému 
kapitálu jsou vyloučeny podniky 
v nesnázích a podniky činné ve stavbě 
lodí a v uhelném a ocelářském 
průmyslu. Vydané zásady se nevztahují 
na podporu aktivit spojených 
s exportem.  

Při hodnocení opatření týkajících se rizikového kapitálu Komise 
zkoumá, zda se státní podpora projevuje jako: 

- podpora investorů, při níž je pro investory rizikový kapitál 
dostupný za příznivějších podmínek, než by tomu bylo při 
neexistenci opatření, 

- podpora investičnímu zprostředkovateli nebo fondu nebo 
jeho manažeru, který je běžně pouhým zprostředkujícím 
článkem a neparticipuje tudíž na podpoře, 

- podpora podniků, do nichž investice směřují a u nichž se 
posuzuje, zda investiční rozhodnutí mohou generovat zisk, 
vycházejí z rozumného podnikatelského záměru  
a realistické strategie výstupu rizikového kapitálu. 

Základní kritéria pro přijatelnost 
opatření k podpoře rizikového 

kapitálu 

Přezkoumání opodstatněnosti opatření k podpoře 
rizikového kapitálu v případě nesplnění některého ze 

základních kritérií Komisí 
Platí: 

- omezení výše investičních tranží pro 
cílový MSP za dvanáctiměsíční období 
limitem 1,5 mil €, 

- omezení pro financování dotací 
k zahájení projektu startu a rozvoje a 
pro fázi vzniku středně velkého podniku 
pro projekty, které mají být realizovány 
vně podporovaných oblastí, 

- požadavek na převažující podíl 
nástrojů pro investice do kapitálu  
a kvazikapitálu (nejméně 70 % 
z rozpočtu opatření, 

- požadavek na povinnou participaci 
soukromých investorů (obecně nejméně 
50 % zdrojů financování a 
v podporovaných oblastech nejméně 30 
%), 

- požadavek na investiční rozhodnutí 
motivované dosažením zisku.  

Přezkoumání spočívá v porovnání očekávaných efektů 

- pozitivních: 

- existence a průkaznost selhání trhu, 

- přiměřenost nástrojů, 

- pobídkový efekt a nezbytnost podpory, přiměřenost 
(včetně otevřené soutěže pro manažery a výzvy nebo 
veřejného vyhlášení soutěže pro investory) a 

- negativních: 

- potlačení soukromých investic, 

- jiná narušení soutěže, neboť nelze vyloučit, že opatření 
v oblasti rizikového kapitálu mohou podpořit udržení 
neefektivních firem nebo odvětví a zvýšení jejich hodnoty 
vedoucí k narušení trhu a zvláštní sektorově zaměřená 
podpora může podporovat udržení výroby v neefektivních 
sektorech a vést k neefektivní alokaci výrobních faktorů 
mezi regiony. 
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Podpora služeb všeobecného ekonomického zájmu ve formě kompenzací 

Podpora služeb všeobecného ekonomického zájmu ve formě 
kompenzací je charakterizována v následujícím přehledu. 

 

Oblast podpory Pojetí podporovaných služeb 
Podpora se vztahuje na podniky 
poskytující služby obecného 
ekonomického zájmu vymezené 
smlouvou, sekundární legislativou 
a soudními rozhodnutími.  

Služby obecného ekonomického zájmu jsou služby, které veřejné 
instituce považují za zvlášť významné pro občany a které by jim 
nebyly poskytovány nebo by byly poskytovány za méně příznivých 
podmínek. Činnosti musí vykazovat zvláštní rysy v porovnání 
s veřejnými službami v jiných odvětvích. 

Kritéria přijatelnosti podpory Rozsah a podmínky přijatelnosti podpory 

Platí dále uvedená kritéria 
přijatelnosti podpory: 

- aktivita musí představovat službu 
obecného ekonomického zájmu a 
její cíle musí být jasně definovány. 

- parametry pro poskytování 
kompenzace musí být objektivní, 
transparentní a musí nýt 
vyhlášeny předem. 

- kompenzace nesmí přesahovat 
náklady na poskytování služby  
a přiměřený zisk. 

- kompenzace musí být stanovena 
s využitím veřejné zakázky nebo 
v případě, že se neuskutečnilo 
výběrové řízení na bázi nákladů 
obvykle vynakládaných dobře 
vedenou společností poskytující 
příslušný druh služby. 

K podmínkám, které prokazují slučitelnost s pravidly pro 
poskytování státní podpory, a které osvobozují poskytnutí 
kompenzace od povinnosti předem ji notifikovat u Komise, patří: 

- jasně definované zmocnění k poskytování veřejné služby, 

- absence nadměrné kompenzace, 

- výše kompenzace nedosahující úrovně 30 mil. € pro podnik, jehož 
roční obrat musí být nižší než 100 mil. €. 

Omezení pro kompenzaci neplatí pro nemocnice, sociální bydlení, 
leteckou a námořní dopravu na ostrovy a letiště a přístavy s počtem 
pasažérů nepřesahujícím určitý limit. 

Při posuzování přijatelnosti kompenzace části nákladů za 
poskytované služby, která nesplňuje výše uvedené podmínky, se 
zkoumá, zda nedochází k nadměrné kompenzaci nebo zda se 
nejedná o „křížovou kompenzaci“, která je využita v oblastech, kde 
platí otevřená tržní konkurence: výše uvedené okolnosti vylučují, 
aby kompenzace byla posouzena jako slučitelná se smlouvou o ES. 

Pro příjemce podpory je stanovena povinnost vést samostatné 
účetnictví pro různé aktivity tak, aby mohla být prokázána 
neexistence nadměrné kompenzace.  

 

2.4.3 Dílčí závěry 
 

V EU platí přísná a jednoznačná pravidla pro poskytování státní pomoci, tedy i 
pro poskytování veřejné podpory podnikatelským subjektům. Příslušná pravidla 
fakticky zakládají výjimku z všeobecného zákazu státní pomoci, který je považován za 
adekvátní uplatňování principu svobodného trhu, resp. volné konkurence. Prakticky 
všechny výjimky z všeobecného zákazu státní podpory, které byly přijaty, se mohou 
(v různém rozsahu) týkat i malých a středních podniků. V rámci těchto výjimek lze 
identifikovat některé, které mají pro formování politiky podpory malých a středních 
podniků a pro přípravu a zaměření příslušných programů podpor klíčový význam. 
Jedná se především o podporu podle pravidla “de minimis” a o podporu cíleně 
zaměřenou na malé a střední podniky. Z ostatních oblastí jsou i pro sektor malých a 
středních podniků významné především regionální podpory, podpora výzkumu, vývoje 
a inovací, podpora zaměstnanosti a podpora odborného vzdělávání a výcviku. 

Pravidla pro poskytování státní podpory, tedy i podpory malým a středním 
podnikům konkrétně vymezují zejména přípustnou oblast veřejné podpory a 
konkrétních opatření, uznatelné náklady a maximální intenzitu veřejné podpory. 
Pravidla pro poskytování státní, resp. veřejné podpory platí pro všechny programy a 
v jejich rámci podporované projekty nezávisle na zdrojích, z nichž je podpora 
financována. Programy určené k podpoře malých a středních podniků připravené 
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příslušnými řídícími orgány operačních programů musí “komunitární” pravidla pro 
poskytování veřejné podpory beze zbytku respektovat. V tomto kontextu je třeba 
chápat konkrétní znění a podmínky programů vyhlašovaných k podpoře malých a 
středních podniků v rámci operačních programů vycházejících z Národní strategického 
referenčního rámce i národních programů podpor malých a středních podniků.  

 
 

2.5 Evropské programy na podporu rozvoje 
 

Programy vyhlašované a administrované na evropské úrovni se zaměřují 
především na podporu výzkumu, vývoje a inovací, dále na podporu vzdělávání a na 
podporu rozvoje malého a středního podnikání. Podporu, kterou Evropská komise 
v těchto oblastech iniciuje, lze převážně charakterizovat jako podporu nepřímou, 
směrovanou k malým a středním podnikům prostřednictvím specifických nástrojů a 
institucí. 

Výzkum, vývoj a inovace jsou podporovány především v rámci víceletých 
rámcových programů. Pro období 2007-2013 byl přijat Sedmý rámcový program 
Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 
(dále zpravidla jen „Sedmý rámcový program“) a Rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace. 

 
 
2.5.1 Sedmý rámcový program Evropského společenství pro  
výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 

 
Sedmý rámcový program stanoví vědecké a technologické cíle, hlavní 

charakteristiky témat a činností v rámci dílčích programů „Spolupráce“, „Myšlenky“, 
„Lidé“ a „Kapacity“. 

Část Spolupráce Sedmého rámcového programu zakládá nadnárodní 
spolupráci v rámci 10 témat, kterými jsou zdraví, potraviny, zemědělství a rybolov a 
biotechnologie, Informační a komunikační technologie, energetika, životní prostředí 
(včetně změny klimatu), doprava (včetně letectví), sociálně ekonomické a humanitní 
vědy, vesmír, bezpečnost. V oblastech významných pro průmysl se předpokládá 
využití evropských technologických platforem s možnou účastí regionálních klastrů 
zaměřených na výzkum. Evropské technologické platformy by měly sehrát významnou 
roli při usnadňování účasti průmyslu včetně malých a středních podniků ve 
výzkumných projektech vztahujících se ke konkrétní oblasti způsobilých k financování 
z rámcového programu.  

Předpokládá se, že v rámci části „spolupráce“ Sedmého rámcového programu 
bude věnována zvláštní pozornost zajištění náležité účasti malých a středních podniků, 
zejména podniků založených na znalostech schopných účastnit se spolupráce na 
nadnárodní úrovni. Předpokládá se přijetí opatření ke zjednodušení účasti malých a 
středních podniků do konkrétních projektů. Cílem je umožnit, aby alespoň 15 % 
z finančních prostředků v rámci části spolupráce Sedmého rámcového programu bylo 
poskytnuto malým a středním podnikům.  

Při realizaci všech témat bude podpora poskytována prostřednictvím 
společného výzkumu, společných technologických iniciativ, koordinace výzkumných 
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programů, které nejsou programy Společenství a mezinárodní spolupráce. Společný 
výzkum má tvořit hlavní část a jádro financování výzkumu Společenství. Cílem je 
založit excelentní výzkumné projekty schopné přilákat výzkumné pracovníky a 
investice z Evropy i z celého světa. 

Společné technologické iniciativy budou mít výběrový charakter. Jejich 
charakteristickým znakem by mělo být vytváření dlouhodobých partnerství veřejného 
a soukromého sektoru v podobě společných technologických iniciativ. Jejich zaměření 
bude upřesněno. Koordinace výzkumných programů, které nejsou programy 
Společenství, by měla probíhat v rámci společně prováděných výzkumných programů 
členských států. Mezinárodní spolupráce by měla zahrnovat zvláštní akce pro větší 
zapojení výzkumných pracovníků z výzkumných institucí z třetích zemí v některých 
tematických oblastech týkajících se problematiky třetích zemí. 

Pro jednotlivá témata jsou vytyčeny vědecké a technologické cíle, jejichž 
přehled následuje. 

 
Téma Vědecké a technologické cíle 

Zdraví 

Zlepšení zdraví evropských občanů, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení inovační 
kapacity evropského průmyslu a podniků působících v oblasti zdraví při současném 
řešení globálních otázek zdraví včetně nových epidemií. Důraz bude kladen na 
translační výzkum (klinické využití základních objevů včetně vědeckého potvrzení 
experimentálních výsledků), vývoj a validaci nových terapií, metod pro podporu zdraví 
a prevenci včetně podpory zdraví dětí, zdravého stárnutí, diagnostických nástrojů a 
lékařských technologií, jakož i na udržitelné a účinné systémy zdravotní péče. 

Potraviny, 
zemědělství  
a rybolov  
a biotechnologie 

Vybudování evropského znalostního hospodářství, a to propojením vědy, průmyslu a 
dalších účastníků, s cílem vyžít nových a vznikajících výzkumných možností, které 
reagují na sociální, environmentální a hospodářské výzvy: rostoucí poptávku po 
bezpečnějších, zdravějších a kvalitnějších potravinách a po udržitelném využívání a 
produkci obnovitelných biologických zdrojů; rostoucí riziko epizootických  
a zoonotických nemocí, jakož i poruch souvisejících s potravinami; ohrožení 
udržitelnosti a bezpečnosti zemědělské výroby, produkce akvakultury a rybolovu a 
rostoucí poptávku po kvalitních potravinách při zohlednění dobrých životních podmínek 
zvířat, situace venkova a přímořských oblastí a reakci na zvláštní požadavky 
spotřebitelů.  

Informační  
a komunikační 
technologie (IKT) 

Zlepšit konkurenceschopnost evropského průmyslu a umožnit, aby Evropa ovládala a 
utvářela budoucí vývoj IKT tak, aby byly uspokojeny požadavky evropské společnosti 
a hospodářství. IKT jsou základem znalostní společnosti. Tyto aktivity posílí vědeckou 
a technologickou základnu Evropy a zajistí její celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
IKT, využíváním IKT napomohou podpoře a podněcování inovací produktů, služeb a 
procesů tvořivosti a zajistí, aby pokroku v IKT mohli rychle využívat evropští občané, 
podniky, průmyslová odvětví a vlády. Tyto činnosti pomohou rovněž při snižování 
digitální propasti a sociálního vyloučení. 

Nanovědy, 
nanotechnologie, 
materiály a nové 
výrobní 
technologie 

Zlepšit konkurenceschopnost evropského průmyslu a vytvořit znalosti pro zajištění 
jeho transformace z průmyslu založeného na zdrojích na průmysl založený na 
znalostech, a to vytvářením skokových změn znalostí a zaváděním rozhodujících 
poznatků pro nová uplatnění na rozhraní různých technologií a oborů. To bude 
přínosem jak pro nová, technologicky vyspělá průmyslová odvětví, tak i pro tradiční 
průmyslová odvětví s vyšší přidanou hodnotou založená na znalostech, se zvláštním 
zaměřením na náležité šíření výsledků výzkumu a technologického rozvoje k malým a 
středním podnikům.  

Energetika 

Přetvoření stávajícího energetického systému na systém, který je udržitelnější, méně 
závislý na dovážených palivech a založený na různorodých zdrojích energie, zejména 
obnovitelných zdrojích; posílení energetické účinnosti, včetně racionalizace spotřeby a 
skladování energie; řešení naléhavých výzev týkajících se bezpečnosti dodávek a 
změny klimatu, a to při současném zvyšování konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu. 
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pokračování 

Téma Vědecké a technologické cíle 

Životní prostředí 
(včetně změny 
klimatu) 

Udržitelné řízení životního prostředí a jeho zdrojů prostřednictvím prohlubování 
znalostí o vzájemném působení klimatu, biosféry, ekosystémů a lidských činností a 
prostřednictvím vyvíjení nových technologií, nástrojů a služeb pro integrované řešení 
globálních environmentálních otázek. Důraz bude kladen na předpovídání změny 
klimatu a změn ekosystémů, a to suchozemských a oceánských, na nástroje a 
technologie ke sledování, prevenci, zmírňování a úpravě environmentálních tlaků a 
rizik včetně rizik zdravotních a na nástroje a technologie pro udržitelnost přirozeného 
životního prostředí i prostředí vytvořeného člověkem. 

Doprava (včetně 
letectví) 

Na základě technologického pokroku a pokroku dosaženého při provozu a na základě 
dopravní politiky vyvíjet integrované, bezpečnější, ekologičtější  
a inteligentnější panevropské dopravní systémy ve prospěch všech občanů, 
společnosti a klimatu, s ohledem na životní prostředí a přírodní zdroje  
a upevnit a dále rozvíjet konkurenceschopnost, kterou získala evropská průmyslová 
odvětví na světovém trhu. 

Sociálně-
ekonomické  
a humanitní vědy  

Vytváření znalostí o složitých a vzájemně souvisejících socioekonomických 
problémech, před nimiž Evropa stojí, jako jsou růst, zaměstnanost a 
konkurenceschopnost, sociální soudržnost, sociální a kulturní výzvy a výzvy v oblasti 
vzdělávání v rozšířené Evropě a udržitelnost, výzvy v oblasti životního prostředí, 
demografická změna, migrace a integrace, kvalita života a celosvětová vzájemná 
závislost, zejména s ohledem na stanovení lepší znalostní základny pro politiky 
v příslušných oblastech.  

Vesmír 

Podporovat evropský kosmický program se zaměřením na aplikace, jako je globální 
monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES), s přínosem pro občany a pro 
konkurenceschopnost evropského kosmického průmyslu. To přispěje k rozvoji 
evropské politiky pro oblast vesmíru a doplní úsilí členských států a dalších klíčových 
činitelů včetně Evropské kosmické agentury (ESA). 

Bezpečnost 

Vyvinout technologie a znalosti pro budování kapacit potřebných k zajištění 
bezpečnosti občanů před hrozbami jako například terorismem, přírodními pohromami 
a trestnou činností a současně ctít základní lidská práva a soukromí; zajistit optimální 
a koordinované využívání dostupných technologií ve prospěch civilní bezpečnosti 
Evropy; podněcovat spolupráci poskytovatelů a uživatelů řešení v oblasti civilní 
bezpečnosti, zlepšovat konkurenceschopnost evropského bezpečnostního průmyslu a 
dosáhnout výsledků výzkumu, který se řídí konkrétními úkoly, s cílem odstranit slabá 
místa v oblasti bezpečnosti. 

  
 Sedmý rámcový program, resp. příloha k němu, obsahuje podrobné 
odůvodnění jednotlivých cílů a podrobnější popis činností k jejich naplnění. 

 Část „Myšlenky“ Sedmého rámcového programu je zaměřena na zvýšení 
dynamiky, tvořivosti a excelenci evropského výzkumu na hranici poznání. Budou proto 
podporovány výzkumné projekty, jejichž hlavní parametry určují výzkumní pracovníci, 
prováděné ve všech oblastech jednotlivými týmy, které si na evropské úrovni 
konkurují. Projekty budou financovány na základě návrhů, jež předloží a jejichž 
témata zvolí výzkumní pracovníci ze soukromého i veřejného sektoru, a budou 
posuzovány výhradně podle kritéria excelence na základě vzájemného hodnocení. 
Sdělování a šíření výsledků výzkumu je důležitou součástí tohoto programu. 

 Část „Lidé“ Sedmého rámcového programu si klade za cíl kvantitativní i 
kvalitativní posilování lidského potenciálu ve výzkumu a technologii v Evropě, a to 
podněcováním zájmu o profesi výzkumného pracovníka, podněcování evropských 
výzkumných pracovníků, aby zůstávali v Evropě a lákáním výzkumných pracovníků 
z celého světa do Evropy, zvyšováním přitažlivosti Evropy pro nejlepší výzkumné 
pracovníky. Příslušná opatření budou zaměřena na výzkumné pracovníky ve všech 
stadiích profesní dráhy. Rovněž se bude usilovat o zvýšení účasti výzkumných 
pracovnic, a to podporou rovných příležitostí na všech akcích, navrhováním akcí pro 
zajištění toho, aby výzkumní pracovníci mohli dosáhnout vhodné rovnováhy mezi 
soukromým a pracovním životem a usnadněním návratu k profesní dráze ve výzkumu 
po jejím přerušení. 
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 Část „Kapacity“ Sedmého rámcového programu bude zaměřena na 
posílení výzkumné a inovační kapacity v celé Evropě a její optimální využití cestou: 

- optimalizace využití a rozvoje výzkumných infrastruktur, 

- posílení inovačních kapacit MSP a jejich schopnosti využít výzkum ke svému 
prospěchu, 

- podpory rozvoje regionálních uskupení zaměřených na výzkum, 

- uvolnění výzkumného potenciálu v konvergenčních a okrajových regionech EU, 

- vzájemného přiblížení vědy a společnosti v zájmu harmonické integrace vědy a 
technologie do evropské společnosti, 

- podpory soudržného vývoje politik výzkumu, 

- horizontálních akcí a opatřeních na podporu mezinárodní spolupráce. 

 
Cíle výše uvedených nástrojů posílení výzkumné a vývojové kapacity v Evropě 

jsou uvedeny v následujícím přehledu. 

 
Nástroj 

posílení V&V 
Cíl využití nástroje 

Výzkumné 
infrastruktury 

Optimalizace využití a rozvoje nejlepších výzkumných infrastruktur v Evropě a pomoc 
ve všech oblastech vědy a technologie při vytváření nových výzkumných infrastruktur 
panevropského zájmu, které evropská vědecká obec potřebuje k tomu, aby zůstala 
v čele pokroku ve výzkumu a byla schopna podpořit průmysl při posilování jeho 
znalostní základny a jeho technologického know-how.  

Výzkum ve 
prospěch MSP 

Posílení inovační kapacity MSP a jejich přínosu k vývoji výrobků a trhů založených na 
nových technologiích, a to pomocí těmto podnikům při zadávání výzkumu, při 
zvyšování jejich výzkumného úsilí, při rozšiřování jejich sítí, při lepším využívání 
výsledků výzkumu a při získávání technologického know-how a překonávání propastí 
mezi výzkumem a inovacemi. 

Regiony znalostí 
Posílení výzkumného potenciálu evropských regionů, zejména podněcováním a 
podporováním rozvoje regionálních uskupení zaměřených na výzkum a sdružujících 
vysoké školy, výzkumná střediska, podniky a regionální orgány v celé Evropě. 

Výzkumný 
potenciál 

Podněcovat realizaci celého výzkumného potenciálu rozšířené EU uvolněním  
a rozvíjením stávající nebo vyvíjející se excelence v konvergenčních a okrajových 
regionech EU a napomáháním při posilování kapacit výzkumných pracovníků v těchto 
regionech tak, aby se mohli úspěšně účastnit výzkumných činnosti na úrovni 
Společenství. 

Věda ve 
společnosti 

Za účelem vybudování otevřené, účinné a demokratické evropské znalostní 
společnosti podněcovat harmonickou integraci vědeckého technologického úsilí a 
politik výzkumu, které jsou s tímto úsilím propojeny v evropské sociální síti. 

Podpora 
soudržného 
vývoje politik 
výzkumu 

Posílení účinnosti a soudržnosti politik výzkumu na vnitrostátní úrovni i na úrovni 
Společenství a jejich propojení s ostatními politikami, zlepšení vlivu veřejného 
výzkumu a jeho spojení s průmyslem a posílení veřejné podpory a jejího pákového 
efektu na investice ze strany soukromých účastníků.  

Činnosti v oblasti 
mezinárodní 
spolupráce 

Prosazovat koncepci silné a soudržné mezinárodní politiky v oblasti vědy  
a technologie, zejména podporovat evropskou konkurenceschopnost prostřednictvím 
strategických partnerství s třetími zeměmi ve vybraných oblastech vědy a zapojením 
nejlepších vědců z třetích zemí do práce v Evropě a s Evropou, usnadnit kontakty 
s partnery ve třetích zemích s cílem zajistit lepší přístup k výzkumu, který se provádí 
jinde ve světě, zabývat se v souladu se zásadou společného zájmu a prospěchu 
zvláštními problémy, kterým čelí třetí země nebo které se dotýkají celého světa. 

 
 

Podpora v rámci Sedmého rámcového programu bude mít vesměs 
charakter nepřímé podpory, resp. „nepřímých opatření“. Podporované činnosti 
budou financovány prostřednictvím různých režimů financování určených: 
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- na podporu opatření, která jsou prováděna především na základě výzev k podávání 
návrhů (společné projekty, sítě excelence, koordinační a podpůrné akce, podpora 
„hraničního“ výzkumu, podpora odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumných 
pracovníků, výzkum ve prospěch zvláštních skupin, zejména malých a středních 
podniků), 

- na podporu akcí prováděných na základě rozhodnutí Rady a Evropského 
parlamentu (nebo Rady po konzultaci s Evropským parlamentem) vycházejících 
z návrhu Komise bude Společenství poskytovat finanční pomoc rozsáhlým 
iniciativám s různými zdroji financování. 

Režimy financování na podporu akcí, které jsou prováděny především na 
základě výzev k podávání návrhů, budou vycházet z obecného rámce Společenství pro 
státní podporu. Bližší charakteristiku zaměření výzev k podávání návrhů k podpoře 
konkrétních opatření poskytuje následující přehled. 

 
Zaměření opatření Specifikace obsahového zaměření podporovaných činností 

Společné projekty 

Podpora výzkumných projektů prováděných konsorcii s účastníky různých zemí 
s cílem rozvíjet nové poznatky, nové technologie produkty, demonstrace nebo 
společné zdroje pro výzkum. Velikost, oblast působnosti a vnitřní organizace 
projektů se může lišit podle jednotlivých oblastí a témat. Projekty mohou být akce 
malého či středního rozsahu s cíleným výzkumem i velké integrující projekty 
k dosažení stanoveného cíle. Projekty budou také zaměřeny na zvláštní skupiny 
jako například malé a střední podniky a další menší subjekty.  

Sítě excelence 

Podpora společného pracovního programu prováděného řadou výzkumných 
organizací, které své činnosti v dané oblasti integrují, a uskutečňovaného 
výzkumnými týmy i v rámci dlouhodobější spolupráce. Provádění tohoto 
společného programu činností bude vyžadovat oficiální závazek organizací, které 
do těchto programů zapojují část svých zdrojů a kapacit.  

Koordinační  
a podpůrné akce 

Podpora činností zaměřených na koordinaci a podporu výzkumných činností a 
politik (tvorba sítí, výměny, nadnárodní přístup k výzkumným infrastrukturám, 
studie, konference atd.). Tyto akce lze provádět také jinými způsoby, než jsou 
výzvy k podání návrhů.  

Podpora „hraničního“ 
výzkumu 

Podpora projektů prováděných jednotlivými národními nebo nadnárodními týmy. 
Tento režim se použije na podporu projektů „hraničního“ výzkumu, jehož hlavní 
partnery určují výzkumní pracovníci, financovaní v rámci Evropské rady pro 
výzkum. 

Podpora odborné 
přípravy 

Podpora odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumných pracovníků. 

Výzkum ve prospěch 
zvláštních skupin 
(zejména MSP) 

Podpora výzkumných projektů, v nichž je hlavní část výzkumu a technologického 
rozvoje prováděna vysokými školami, výzkumný středisky nebo jinými právními 
subjekty ve prospěch zvláštních skupin, zejména malých a středních podniků. 
Úsilí bude směřovat i k získání doplňkových finančních prostředků od Evropské 
investiční banky (EIB a dalších finančních organizací.  

 

2.5.2 Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace 

 

Pro období 2007-2013 byl rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 
1639/2006/ES ze dne 24. října 2006 přijat rámcový program pro konkurence-
schopnost a inovace. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace sleduje 
tyto cíle: 

- posílit konkurenceschopnost podniků a zejména malých a středních podniků; 

- podporovat inovace ve všech formách včetně ekologických inovací; 
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- urychlit vývoj udržitelné, konkurenceschopné, inovativní informační společnosti 
přístupné všem; 

- podporovat energetickou účinnost a nové obnovitelné zdroje energie ve všech 
odvětvích včetně dopravy. 

K zajištění cílů rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace budou 
realizovány zvláštní programy: 

- program pro podnikání a inovace, 

- program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií, 

- program Inteligentní energie - Evropa. 

Společný soubor nástrojů pro rámcový program pro konkurenceschopnost a 
inovace a s ním související financování musí splňovat pravidla společenství týkající se 
státních podpor a respektovat pravidla Společenství pro přístup veřejnosti k informacím 
a zásady průhlednosti a rovného zacházení pro muže a ženy.  

Pro jednotlivé zvláštní programy, které jsou součástí Rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, schvaluje Komise roční pracovní programy. Roční 
pracovní programy stanoví soubor měřitelných cílů pro každou konkrétní akci, vhodná 
hodnotící kritéria a soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů k měření účinnosti 
při dosahování výsledků, které přispějí k dosažení cílů rámcového programu jako 
celku, jakož i cílů příslušného zvláštního programu. 

 

Program pro podnikání a inovace 

Program pro podnikání a inovace se zaměřuje na podporu opatření 
směřujících k vytvoření příznivějších podmínek pro: 

- přístup k finančním prostředkům pro zahájení podnikání malých a středních 
podniků a pro jejich růst, jakož i investice do inovačních činností,  

- vytvoření prostředí příznivého pro spolupráci malých a středních podniků, zejména 
v oblasti přeshraniční spolupráce, 

- všechny formy inovací v podnicích, 

- ekologické inovace, 

- kulturu podnikavosti a inovací, 

- hospodářskou a správní reformu související s podnikáním a inovacemi. 
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Přehled aktivit, které lze jednotlivými opatřeními podpořit, uvádí tabulka. 
 

Opatření Podporované aktivity 

Přístup k finančním 
prostředkům pro 
zahájení podnikání 
MSP a jejich růst 

- zvyšování objemů investic fondů rizikového kapitálu a investičních nástrojů 
podporovaných investory typu „Business-angels“ 

- zvyšování potenciálu dluhových nástrojů pro financování MSP 

- zlepšování prostředí pro MSP a zlepšování jejich připravenosti k investicím 

Spolupráce malých a 
středních podniků 

- posilování služeb na podporu MSP 

- podpora a podněcování MSP k přeshraniční spolupráci s jinými podniky a aktéry 
v oblasti inovací včetně zapojení MSP v oblasti evropské a mezinárodní 
normalizace 

- podpora a usnadňování mezinárodní obchodní spolupráce, mimo jiné na 
regionální úrovni a rovněž prostřednictvím sítí MSP podporujících koordinaci            
a rozvoj jejich hospodářských a průmyslových činností 

Inovační činnosti 

- podpora inovací specifických pro určitá odvětví, klastrů, inovačních sítí, 
partnerství pro inovace mezi veřejným a soukromým sektorem, spolupráce 
s příslušnými mezinárodními organizacemi a podpora řízení inovací 

- podpora celostátních a regionálních programů pro inovace a hospodářské oblasti 

- podpora zavádění inovačních technologií a koncepcí a inovačního využití 
stávajících technologických koncepcí 

- podpora služeb pro nadnárodní přenos znalostí a technologií a pro ochranu           
a správu duševního vlastnictví 

- vývoj a zkoumání nových typů inovačních služeb 

- podpora technologií a vědomostí prostřednictvím archivace a přenosu dat 

Ekologické inovace 

- podpora zavádění environmentálních technologií a ekologických inovací 

- společné investice do fondů rizikového kapitálu, které poskytují vlastní kapitál 
mimo jiné společnostem investujícím do ekologických inovací 

- podpora sítí klastrů ekologických inovací a partnerství mezi veřejným                   
a soukromým sektorem v oblasti ekologických inovací, rozvoj inovačních 
podnikatelských služeb a podpora ekologických inovací 

- podpora nových integrovaných přístupů týkajících se ekologických inovací 
v oblastech, jako jsou environmentální řízení a navrhování ekologicky šetrných 
výrobků, postupů a služeb, s přihlédnutím k jejich celkovému životnímu cyklu 

Kultura podnikavosti 
a inovací 

- povzbuzování podnikavosti, schopností podnikání, jakož i vyvažování rizik            
a přínosů spojených s podnikáním, zejména v případě žen a mladých lidí 

 - povzbuzování podnikatelského prostředí otevřeného pro inovace a rozvoj a růst 
podniků 

 - podpora vývoje politik a spolupráce mezi účastníky včetně mezinárodní 
spolupráce vedoucích pracovníků celostátních a regionálních programů, zejména 
s cílem podpořit vstřícnost programů a opatření vůči malým a středním podnikům 

- povzbuzování zakládání a převodů podniků 

Hospodářská               
a správní reforma 
související 
s podnikáním              
a inovacemi 

- sběr údajů, vyhodnocování a sledování výkonu, vývoj a koordinace politiky 

- příspěvky k definování a podpoře strategií konkurenceschopnosti souvisejících 
s odvětvími průmyslu a služeb 

 - podpora vzájemného učení za účelem dosažení excelence v celostátních, 
regionálních a místních správních orgánech 

 

Podpora malých a středních podniků zlepšením jejich přístupu k finančním 
prostředkům v určitých fázích jejich životního cyklu - v počáteční fázi a ve fázích 
zahájení podnikání, rozvoje a převodu či přechodu podniku předpokládá využití 
specifických finančních nástrojů, kterými jsou: 

- mechanismus pro inovativní MSP a pro MSP s vysokým růstem GIF (the Hight 
Growth and Inovative SME Facility) 
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- záruční mechanismus malých a středních podniků SMEG (the SME Garantee 
Facility) 

- mechanismus pro budování kapacit CBS (the Capacity Building Scheme). 

 

Hlavní úkoly (cíle) jednotlivých finančních nástrojů obsahuje přehled.  

 
Finanční nástroj Hlavní úkoly finančních nástrojů 

Mechanismus pro 
inovativní MSP  
a pro MSP s vysokým 
růstem GIF 

- přispívat k zakládání a financování MSP a ke snižování nedostatku vlastního          
a rizikového kapitálu, který brání MSP ve využívání jejich růstového potenciálu, a 
to s cílem rozvinout evropský trh rizikového kapitálu 

- podporovat inovativní MSP s vysokým růstovým potenciálem, zejména podniky 
zabývající se výzkumem, vývojem a dalšími inovačními činnostmi 

Záruční 
mechanismus MSP 
SMEG 

- poskytovat protizáruky nebo případné společné záruky pro záruční režimy 
uplatňované ve způsobilých zemích 

- poskytovat přímé záruky jinému vhodnému finančnímu zprostředkovateli 

Mechanismus pro 
budování kapacit 
CBS 

- zvyšovat investiční a technologickou odbornost fondů a dalších finančních 
zprostředkovatelů investujících do inovativních MSP nebo MSP s růstovým 
potenciálem 

- podněcovat poskytování úvěrů malým a středním podnikům úpravou postupů 
pro schvalování úvěrů pro MSP 

 
Ve všech výše uvedených případech směřuje podpora prostřednictvím 

Evropského investičního fondu a v případě mechanismu CBS též prostřednictvím 
mezinárodních finančních institucí (Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropská 
investiční banka a Rozvojová banka Rady Evropy) k malým a středním podnikatelům 
nepřímo, prostřednictvím vybraných finančních zprostředkovatelů. Z pohledu MSP se 
tedy jedná o nepřímou podporu. 

Zvláštní pozornost je v rámci Programu pro podnikání a inovace věnována 
podpoře cílených podpůrných služeb ve prospěch podniků a inovací. Podporovány jsou 
na základě výběrového řízení partneři účastnící se na sítích poskytovatelů podpůrných 
služeb ve prospěch inovací, zejména pro malé a střední podniky. Hlavní oblasti a 
obsahové zaměření podpůrných služeb ve prospěch podniků a inovací poskytuje 
přehled. 
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Oblast podpůrných 
služeb 

Zaměření podpůrných služeb 

Informace, zpětná vazba 
a služby obchodní a 
mezinárodní spolupráce 

- šíření informací týkajících se fungování a možností vnitřního trhu zboží a 
služeb 

- aktivní podpora iniciativ, politik a programů Společenství významných pro 
malé a střední podniky a poskytování informací malým a středním podnikům 
o postupech podávání žádostí u těchto programů 

- uplatňování nástrojů pro měření dopadu právních předpisů na MSP 

- přispívání k provádění studií komise posuzujících dopad 

- uplatňování dalších vhodných prostředků pro zapojování MSP do procesu 
tvorby evropských politik 

- napomáhání malým a středním podnikům při rozvíjení přeshraničních 
činností a vytváření mezinárodních sítí 

- podpora MSP při hledání příslušných partnerů ze soukromého nebo 
veřejného sektoru prostřednictvím vhodných nástrojů 

Služby pro inovace  
a pro přenos technologií 
a vědomostí 

- šíření informací a zvyšování povědomí o politikách, právních předpisech a 
podpůrných programech souvisejících s inovacemi 

- účast na šíření a využívání výsledků výzkumu 

- poskytování jednatelských služeb pro přenos technologií a vědomostí a pro 
budování partnerství mezi nejrůznějšími účastníky inovačního procesu 

- podněcování inovačních schopností podniků, zejména MSP 

- usnadnění propojení s jinými inovačními službami včetně služeb 
souvisejících s duševním vlastnictvím 

Služby podporující účast 
MSP na Sedmém 
rámcovém programu 

- zvyšování povědomí mezi MSP o sedmém rámcovém programu 

- pomoc MSP s identifikací jejich potřeb v oblasti výzkumu a technologického 
rozvoje a nalezením příslušných partnerů 

- napomáhání MSP při přípravě a koordinaci návrhů projektů pro účast na 
Sedmém rámcovém programu 

 

Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií 

Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií 
Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace se zaměřuje na:  

- rozvoj jednotného evropského informačního prostoru a posilování vnitřního trhu 
pro výrobky a služby informačních a komunikačních technologií a výrobky a služby 
založené na informačních a komunikačních technologiích, 

- podněcování inovací prostřednictvím širšího přijetí informačních a komunikačních 
technologií a investic do nich, 

- rozvoj informační společnosti přístupné všem, úspornějších a účinnějších služeb 
v oblasti veřejného zájmu a zlepšení kvality života založené na informacích. 
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Hlavní cíle podpory ve výše uvedených oblastech uvádí přehled. 

Oblast programu Cíle programu v příslušných oblastech 

Jednotný evropský 
informační prostor 

- odstraňování překážek v přístupu ke službám založeným na informačních       
a komunikačních technologiích, stanovení rámcových podmínek pro rychlé, 
vhodné a účinné sbližování digitálních komunikačních technologií a služeb 

- zlepšování podmínek pro vývoj digitálně šířeného obsahu zohledňujícího 
mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost 

- sledování evropské informační společnosti prostřednictvím sběru údajů          
a analýzy vývoje, dostupnosti a využívání služeb digitální komunikace 

Inovace prostřednictvím 
širšího přijetí 
informačních  
a komunikačních 
technologií a investic do 
nich 

- podpora inovací v postupech, službách a výrobcích umožňovaných 
informačními a komunikačními technologiemi, zejména v MSP a veřejných 
službách 

- usnadňování spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

- podpora zvyšování povědomí o možnostech a přínosech, jež z informačních 
a komunikačních technologií vyplývají pro občany a podniky 

Informační společnost 
přístupná všem 

- rozšíření přístupnosti informačních a komunikačních technologií včetně 
digitálně šířeného obsahu a digitální gramotnosti 

- posílení důvěry v používání informačních a komunikačních technologií 

- zlepšování kvality, účinnosti a dostupnosti elektronických služeb v oblastech 
veřejného zájmu a přístupu k nim  

 
Podporovány budou mimo jiné projekty a akce týkající se osvědčených postupů 

a tematické sítě zaměřené na uplatňování co nejlepšího využívání řešení vycházejících 
z inovativních informačních a komunikačních technologií, vhodné zejména pro služby 
v oblasti veřejného zájmu a služby pro malé a střední podniky. Podpora zřejmě bude 
mít převážně charakter nepřímé podpory MSP. 

Vlastní realizace Programu na podporu politiky informačních a 
komunikačních technologií lze provádět prostřednictvím projektů, akcí týkajících se 
osvědčených postupů a tematických sítí. Projekty se zaměří na podporu inovací, 
přenosu technologií a šíření nových technologií, jež jsou vyvinuté natolik, že je lze 
zavést na trh. Akce týkající se osvědčených postupů se budou realizovat v rámci 
klastrů zabývajících se specifickými tématy a propojených prostřednictvím tematických 
sítí. Tematické sítě mohou být tudíž propojeny s akcemi týkajícími se osvědčených 
postupů. 

Projekty, akce týkající se osvědčených postupů a tematické sítě se zaměří na 
podněcování uplatňování a co nejlepšího využívání řešení založených na inovativních 
informačních a komunikačních technologiích, zejména ve službách v oblastech 
veřejného zájmu a službách pro malé a střední podniky. 

 
Program inteligentní energie - Evropa 

Program inteligentní energie – Evropa je zaměřen na: 

- podporu energetické účinnosti a racionálního využívání zdrojů elektrické energie,  

- podporu nových obnovitelných zdrojů energie a podporu diverzifikace energie, 

- podporu energetické účinnosti a využívání nových a obnovitelných zdrojů energie. 
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Program sleduje realizaci následujících operačních cílů: 

- vytvářet podmínky nezbytné pro zlepšení udržitelnosti, vývoj potenciálu měst a 
oblastí, jakož i pro přípravu legislativních opatření potřebných k dosažení 
souvisejících strategických cílů; vyvinout prostředky a nástroje pro návaznost, 
sledování a hodnocení dopadů opatření přijatých Společenstvím a jeho členskými 
státy v oblastech působnosti programu; 

- zvýšit v členských státech investice do nových a z hlediska energetické účinnosti 
nejúčinnějších technologií, obnovitelných zdrojů energie a diverzifikace energie, a 
to rovněž v dopravě, překonáním mezery mezi úspěšnou demonstrací inovačních 
technologií a jejich účinným zavedením na trh v širokém měřítku, s cílem zvýšit 
objem investic veřejného a soukromého sektoru, podporovat klíčové strategické 
technologie, snížit náklady, zvýšit zkušenost s fungováním trhu a přispět ke snížení 
finančních rizik i dalších identifikovaných rizik a překážek, jež tento typ investic 
brzdí; 

- odstraňovat překážky účinných a inteligentních způsobů výroby a spotřeby 
energie, jež nejsou technického rázu, podporou budování institucionálních kapacit, 
mimo jiné na místní a regionální úrovni, zvyšováním povědomí především 
prostřednictvím vzdělávacího systému, povzbuzováním výměny zkušeností a 
know-how mezi hlavními zainteresovanými subjekty, podniky a občany všeobecně 
a podněcováním šíření osvědčených postupů a nejlepších dostupných technologií 
především prostřednictvím jejich podpory na úrovni Společenství. 

V jednotlivých oblastech, na něž se Program zaměřuje, budou podporovány 
následující akce (viz tabulka). 

Oblast podpory Podporované aktivity 

Energetická účinnost  
a racionální využívání zdrojů 
energie (SAVE) 

- zlepšování energetické účinnosti a racionálního využívání energie, 
zejména ve stavebním průmyslu 

- podpora přípravy legislativních opatření a jejich uplatňování 

Nové a obnovitelné zdroje 
energie (ALTENER) 

- podpora využívání nových a obnovitelných zdrojů energie pro 
centralizovanou i decentralizovanou výrobu elektřiny, tepla  
a chlazení, a tím i podpora diverzifikace zdrojů energie 

- zapojení nových a obnovitelných zdrojů energie do místního prostředí 
a energetických systémů 

-podpora přípravy legislativních opatření a jejich uplatňování 

Energie v dopravě (STEER) 

- podpůrné iniciativy týkající se všech energetických hledisek dopravy a 
diverzifikace paliv 

- podpora využívání obnovitelných paliv a zvýšení energetické účinnosti 
v dopravě 

- podpora přípravy legislativních opatření a jejich uplatňování 

 
Návazně na podporované aktivity budou podporovány projekty na podporu a 

šíření nových poznatků, zahrnující zejména: 

- strategické studie na základě sdílených analýz a pravidelného sledování vývoje 
trhu a energetických trendů pro přípravu budoucích legislativních opatření a pro 
vývoj norem a systémů označování a certifikace, 

- vytváření, rozšiřování nebo reorganizaci struktur a nástrojů pro udržitelný 
energetický rozvoj, 

- podporu udržitelných energetických systému a zařízení, 

- rozvoj informačních, vzdělávacích a školicích struktur, 

- sledování provádění a dopadu legislativních a podpůrných opatření Společenství. 
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2.5.3  Dílčí závěry 
 

Programová podpora na úrovni Společenství navazuje na příslušné strukturální, 
odvětvové a průřezové politiky. Na rozdíl od operačních programů realizovaných 
v rámci národního strategického referenčního rámce vymezujícího možnost účasti 
strukturálních fondů na financování příslušných programů a oblastí podpory a na rozdíl 
od národních programů podpor má programová podpora na úrovni Společenství 
z hlediska podpory malých a středních podniků zpravidla zprostředkovaný, nepřímý, 
charakter. Rámcové programy podpor přijímaná na úrovni společenství se obsahovým 
zaměřením výrazně neliší od obsahového zaměření operačních programů, především 
operačních programů orientovaných na rozvoj infrastruktury. S různou mírou 
konkretizace, adresnosti a dostupnosti pro MSP jsou v jejich rámci přijímána opatření 
zaměřená zejména do následujících oblastí: 

- podpora výzkumu, vývoje a inovací, 

- dostupnost vnějších zdrojů financování, především pro MSP, 

- zlepšení podnikatelské, technické i institucionální infrastruktury, 

- dostupnost informací upravujících podnikatelskou činnost a dalšího vzdělávání. 

 

2.6 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání  
v České republice 

 

Významnou roli v podpoře malého a středního podnikání hraje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu (dále zpravidla též jen „MPO“). MPO zpracovává a překládá vládě 
ČR ke schválení koncepce rozvoje malého a středního podnikání pro příslušná období a 
formou ročních zpráv o stavu a rozvoji malého a středního podnikáním kontroluje 
jejich realizaci. V tomto kontextu MPO zpracovalo a předložilo k projednání na schůzi 
vlády ČR materiál „Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 
2007-2013“. Vláda tento koncepční dokument svým usnesením č. 392 ze dne 12. 
dubna 2006 schválila a uložila ministru průmyslu a obchodu zajistit jeho realizaci. 

 
2.6.1  Východiska koncepce rozvoje malého a středního 
podnikání 
 

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013 
(dále zpravidla jen „Koncepce“) obsahuje charakteristiku sektoru malých a středních 
podnikatelů, který je obecně považován za významný z hlediska sociální stability a 
ekonomického rozvoje. Sektor malých a středních podnikatelů je v Koncepci 
charakterizován dále uvedenými tendencemi. 

- Malí a střední podnikatelé představují stabilizující prvek zejména z pohledu 
zaměstnanosti, kde si trvale udržují podíl těsně nad 60 % celkové zaměstnanosti 
s mírnou tendencí k růstu. 

- Malí a střední podnikatelé byli doposud schopni držet krok s vývojem efektivnosti 
a výkonnosti ve velkých podnicích. To prokazuje zachování jejich podílu na HDP 
a vývozu (okolo 35 %) a vyprodukované přidané hodnotě (nad 50 %).  
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- Malí a střední podnikatelé výrazně převažují z hlediska podílu na zaměstnanosti 
i přidané hodnotě v pohostinství, ve službách, v obchodě a ve stavebnictví, a to 
s podílem 80 % a více.  

- V průmyslu a dopravě mají malí a střední podnikatelé přibližně třetinový podíl na 
zaměstnanosti a tvorbě přidané hodnoty. 

- Rostoucí a relativně vysoký je podíl malých a středních podnikatelů na celkových 
investicích realizovaných v ČR, který v roce 2004 již přesáhl 50 % a tento trend 
pokračuje. 

- Z hlediska struktury samotného sektoru malých a středních podnikatelů mají 
nejvýznamnější podíl podnikatelé působící v některých odvětvích zpracovatelského 
průmyslu, obchodu a služeb. 

- Přetrvávající technologické zaostávaní v řadě odvětví je k dosažení potřebné 
konkurenceschopnosti dosud kompenzováno levnější pracovní silou a relativně 
dlouhou reálnou pracovní dobou.  

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013 vychází 
zejména z výsledků realizace záměrů Koncepce podpory malého a středního podnikání 
v letech 2005-2006 a z vyhodnocení výchozího stavu malého a středního podnikání 
v České republice, jehož součástí je analýza silných a slabých stránek malého a 
středního podnikání v ČR postihující jak oblast podnikatelského prostředí ČR, tak 
oblast konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Výše uvedené analýzy 
slabých a silných stránek vyústily ve formulaci příležitostí uvedených v následujícím 
přehledu. 

 
Přehled příležitostí v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí v ČR               
a v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků 
 

Příležitosti v oblasti zlepšování  
podnikatelského prostředí v ČR 

Příležitosti v oblasti zvyšování 
konkurenceschopnosti MSP 

- vytvoření dlouhodobé materiální základny pro vzdělávací               
a poradenské služby k rozvoji podnikání 

- zjednodušení postupů zakládání podnikatelských subjektů 

- posílení práv věřitelů a vytvoření podmínek pro konstruktivní 
postupy řešení insolvence podnikatelů i osob 

- zlepšení ochrany intelektuálního vlastnictví (patenty a vzory) 

- zjednodušení komunikace podnikatelů se státní správou 
s využitím informačních a komunikačních technologií 

- cílená propagace podnikatelství 

- zjednodušování daňového systému  

- zavedení a rozvoj systému celoživotního vzdělávání 

- zvýšení nabídky rizikového kapitálu pro financování inovačně 
zaměřených projektů malých firem s velmi krátkou historií  

- vytváření nových způsobů efektivní implementace nástrojů přímé 
podpory podnikatelům 

- odstraňování dočasných administrativních bariér při pronikání 
tuzemských firem na trhy EU 

- rozšíření podpory MSP na některé dosud nepodporované činnosti 

- pronikání na nové části 
jednotného evropského trhu 

- rozvoj obchodu se státy východní 
Evropy a Asie, navázání na tradice 
dodávek investičního i spotřebního 
zboží na perspektivní trhy 

- zvýšení spolupráce firem 
v oblastech společného zájmu 
v rámci nákupních, odbytových 
a kooperačních sítí a klastrů 

- zavádění a využívání společných 
značek 

- širší využívání podpůrných 
programů, zejména s využitím 
prostředků EU 

- rozvoj výzkumu a vývoje ve 
prospěch MSP 

- spolupráce MSP s vysokými 
školami a výzkumnými pracovišti  
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2.6.2 Hlavní cíle koncepce rozvoje malého a středního podnikání 

 
V Koncepci je formulován hlavní cíl a na něj navazující dílčí cíle. 
 
Cíle Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013 
 

Hlavní cíl 

Zajistit konkurenceschopnost sektoru malých a středních podnikatelů působících 
na území České republiky a tím zachovat a podpořit další rozvoj schopností těchto 
podniků vytvářet nová pracovní místa, ovlivňovat ekonomický růst a vyrovnávat 
disproporce v rozvoji jednotlivých regionů 

Dílčí cíle 

- zlepšit podmínky pro podnikání zejména cestou reálného zjednodušení v oblasti daňového 
systému, zakládání podniků a vymahatelnosti práva; 

- zvýšit kvalitu sektoru malých a středních podnikatelů posílením významu podniků střední 
i malé velikosti schopných působit jako objemově významní subdodavatelé velkých 
nadnárodních podniků, pronikat s finálními výrobky na zahraniční trhy i mimo EU, realizovat 
komerčně výstupy výzkumu a vývoje uskutečňovaného ve spolupráci s tuzemskými 
vědecko-výzkumnými institucemi a přispívat k rozvoji znalostní ekonomiky; 

- zachovat a dále posílit úlohu malých a středních podnikatelů jako tvůrců nových pracovních 
míst přispívajících ke snižování rozdílů v ekonomickém rozvoji regionů a jejich částí 
a podílejících se rozhodujícím způsobem na zabezpečení potřeb lokálních trhů zejména 
v oblasti služeb včetně cestovního ruchu, vzdělávání, zdravotnictví, stavebnictví 
a maloobchodu; za tím účelem vytvářet podmínky pro získávání podpory i pro podnikatelské 
subjekty, které úspěšně podnikají již delší dobu;  

- vytvořit s využitím prostředků strukturálních fondů dlouhodobě udržitelný základ pro 
poskytování přímých podpor pro malé a střední podnikatele prostřednictvím záruk, 
zvýhodněných úvěrů a rizikového kapitálu a zvýšit tak současně zájem soukromého kapitálu, 
zejména bank, na financování rozvoje těchto podnikatelů, zejména na modernizaci 
technického vybavení malých a středních podniků (hmotný a nehmotný investiční majetek);  

- výrazně rozšířit s využitím strukturálních fondů infrastrukturu pro rozvoj podnikání 
prostřednictvím vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a klastrů; 

- integrovat v účelné míře v rámci celoplošných programů podpory průřezové a regionální 
priority, zejména zvyšování zaměstnanosti, zvýšit přehlednost a snížit administrativní 
náročnost získávání a využívání podpor pro malé a střední podnikatele. 

 

2.6.3 Základní směry realizace koncepce rozvoje malého                  
a středního podnikání 

 

V souladu s výše uvedenými cíli specifikuje Koncepce směry její realizace 
v jednotlivých oblastech, konkrétně v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí, v 
oblasti rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury pro rozvoj malého a středního 
podnikání a v oblasti přímé podpory malých a středních podnikatelů. Základní směry 
realizace koncepce jsou zřejmé z následujícího přehledu. 



2. Podpora malých a středních podniků 
 
 

 78 

Základní směry realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na 
období 2007-2013 

Zlepšování podnikatelského 
prostředí 

Rozšiřování a zkvalitňování 
infrastruktury pro rozvoj malého 

a středního podnikání 

Přímá podpora malým 
a středním 

podnikatelům 

- zjednodušení daňové legislativy        
a snižování administrativy jako 
faktorů 
vytváření příznivějšího podnikatel. 
prostředí za podpory 
administrativních registrů veřejné 
správy (základní hospodářský 
registr, základní registr územní 
identifikace a nemovitostí, základní 
registr obyvatel), 
 

- posuzování dopadu navrhované 
legislativní změny na malé a střední 
podnikatele jako nedílné součásti 
legislativního procesu, 
 

- promítání požadavků legislativy EU 
v oblasti ekologie, DPH a spotřebních 
daní na pohonné hmoty do národní 
legislativy jen v potřebném rozsahu, 
 

- zveřejňování právních předpisů 
před datem jejich účinnosti 
v dostatečném předstihu, 
 

- snižování daňového a dalšího finan. 
zatížení podnikatelů způsobem 
přijatelným pro systém veřejných 
financí a zjednodušování daňové 
legislativy, 
 

- zavedení všeobecné editační 
povinnosti daňových orgánů, tj. 
institut závazného výkladu 
příslušného předpisu  poskytovaného 
podnikatelským subjektům bezplatně 
nebo za minimální správní poplatek, 
 

- zavedení povinnosti měření admin. 
zátěže podnikatelů na základě 
Standardního nákladového modelu u 
veškeré připravované legislativy, 
 

- snížení administrativní zátěže, 
kterou podnikatelům způsobuje 
regulace prostřednictvím 
informačních povinností s využitím 
sdílení informací v rámci databází 
spravovaných orgány státní správy, 
odstranění nadbytečných 
informačních povinností, snížení 
frekvence jejího plnění a omezení 
okruhu povinných subjektů na 
nezbytné minimum,  
 

- posílení práva věřitelů a vytvoření 
podmínek pro konstruktivní postupy 
řešení insolvence podnikatelů i osob, 

- stabilizace, specializace                    
a kooperace institucí podílejících 
se na poskytování přímých 
a nepřímých podpor pro malé 
a střední podnikatele, 
 

- rozvoj využití Informačních míst 
pro podnikatele ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou České 
republiky, 
 

- zvyšování přehlednosti 
centralizovaného poskytování 
informací prostřednictvím portálu 
BusinessInfo, 
 

- zvyšování dostupnosti prostor 
pro podnikání restrukturalizací 
a revitalizací starých průmyslových 
zón, nepotřebných vojenských 
objektů, objektů občanské v podpoře 
vytváření nových a 
rozvoji již dříve vytvořených 
průmyslových zón, 
 

- zvyšování kvality a rozsahu 
finančně dostupného základního 
podnikatelského poradenství 
pro podnikatele v různém stadiu 
rozvoje, 
 

- zpřístupnění přehledu výzkumných 
a vývojových kapacit  
specializovaných na příslušné oblasti 
pro malé a střední  podnikatele, 
 

- podpora sdružování malých a 
středních podniků, rozvoj jejich 
subdodavatelského potenciálu 
ve vztahu k velkým nadnárodním 
společnostem a vytváření klastrů, 
 

- rozvoj lidských zdrojů pro 
internacionalizaci, 
 

- zvyšování zapojení malých a 
středních podnikatelů do systému 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, 

- zachování účelné míry 
kontinuity s programy, 
jejichž fungování se 
osvědčilo v období let 
2004 - 2006, 
 

- zvýšení využití nástrojů 
zabezpe- 
čujících přístup 
malých a středních 
podnikatelů ke 
kapitálu, zejména 
soukromému, 
založených na 
principu plné nebo 
částečné návratnosti 
a principu rozložení 
rizika, 
 

- orientace dotační 
formy podpory 
a podporu 
poradenských, 
informačních a 
vzdělávacích služeb, 
 

- integrace plošně 
zaměřené podpory 
podnikatelských 
projektů zvyšujících 
konkurenceschopnost 
malých a středních 
podnikatelů 
s regionální 
podporou, která 
umožní potřebnou 
diferenciaci intenzity 
podpory a zvýšenou 
podporu pro projekty 
s vysokými přínosy 
pro ekonomiku a 
rozvoj regionů (např. 
tvorba pracovních 
míst ve vybraných 
regionech, zejména 
území se 
soustředěnou 
podporou státu, 
úspory energie, 
rozvoj vybraných 
odvětví), 
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Zlepšování podnikatelského 
prostředí 

Rozšiřování a zkvalitňování 
infrastruktury pro rozvoj malého 

a středního podnikání 

Přímá podpora malým 
a středním 

podnikatelům 
- provádění důsledného monitoringu 
chování velkých podniků včetně 
nadnárodních společností, především 
z hlediska dodržování pravidel 
hospodářské soutěže, 
 

- dodržování režimu pro dovoz zboží  
a celních, daňových, technických 
a zdravotních předpisů důslednou 
činností orgánů Celní správy ČR, 
 

- stimulování podnikatelů a 
zaměstnanců ke zvyšování  
kvalifikace včetně daňových úlev, 
 

- podpora rozvoje normalizace, 
metrologie a zkušebnictví v souladu 
s potřebami trhu a společnosti 
s cílem zvýšení konkurence- 
schopnosti malých a středních 
podnikatelů 

- rozvoj infrastruktury pro 
průmyslový výzkum, vývoj 
a inovace 
 

- posilování a zkvalitňování 
infrastruktury pro rozvoj podnikání 
s využitím prostředků strukturálních 
fondů v programech zaměřených na 
budování infrastruktury pro výzkum, 
vývoj a inovace, pro vzdělávání 
podnikatelů, pro rozvoj klastrů, 
podporu vstupu na zahraniční trhy, 
rozvoj informačních a poradenských 
služeb včetně poradenských služeb 
pro přípravu projektů předkládaných 
do operačních programů 

- podpora rozvoje 
výrobků s vyšší finalitou a 
lepším zhodnocením 
vstupů a příznivějším 
vlivem na životní 
prostředí 

 
 

Koncepce předpokládá, že nástroje přímé podpory podnikatelů a rozvoje 
infrastruktury podnikání budou financovány zejména s využitím strukturálních 
fondů a státního rozpočtu. Při zřejmé snaze maximalizovat využití zdrojů strukturálních 
fondů jsou v koncepci specifikovány programy financované prioritně z prostředků 
strukturálních fondů a programy financované převážně ze státního rozpočtu 
na základě vyhlášených programů podpory malého a středního podnikání. Zaměření 
programů financovaných z obou hlavních zdrojů uvádí přehled. 

 
Věcné zaměření programů financovaných ze strukturálních fondů  
a z prostředků státního rozpočtu 

Programy financované převážně ze 
strukturálních fondů 

Programy financované z prostředků státního 
rozpočtu 

- investičně zaměřené programy ke zvyšování 
konkurenceschopnosti, zejména v důsledku 
realizace inovací 

- vstup do podnikání 

- podpora vstupu na zahraniční trhy 

- podpora rozvoje lidských zdrojů včetně oblasti 
mezinárodního obchodu 

- úspory energií 

- využívání obnovitelných a druhotných zdrojů 
energie 

- poradenství 

- certifikace 

- tvorba špičkového designu 

- podpora přípravy projektů pro výzkum a vývoj 
v rámcových programech EU 

- investiční projekty malých a středních podnikatelů 
na území ČR, kde podnikání nelze podporovat ze 
strukturálních fondů 

- podpora zapojení podniků do procesu 
internacionalizace 

 
 
2.6.4 Dílčí závěry 

 

Základním dokumentem určujícím směry podpory malého a středního podnikání 
je Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na léta 2007-2013. Koncepce 
představuje vyvážený dokument. Vychází z objektivního posouzení příležitostí ke 
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zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a rovněž i z posouzení možností využití 
opatření sledujících cílenou podporu malých a středních podniků. 

Koncepce stanoví konkrétní cíle ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a 
středních podnikatelů působících na území České republiky a základní směry realizace 
koncepce a jejích cílů. Koncepce vymezuje základní směry opatření k podpoře 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblastech: 

- zlepšování podnikatelského prostředí, 

- rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury pro rozvoj malého a středního podnikání 

- poskytování přímé programové podpory malým a středním podnikům. 

Koncepce obsahuje i úvahu o věcném zaměření programů financovaných 
s využitím zdrojů ze strukturálních fondů a programů financovaných ze zdrojů státního 
rozpočtu. 

Navrhovaná opatření k zajištění cílů koncepce lze považovat z hlediska potřeby 
odstraňování identifikovaných překážek rozvoje podnikání s využitím odpovídajících 
forem a nástrojů za adekvátní. 

 

2.7 Programy spolufinancované ze zdrojů EU v rámci 
operačních programů  

 

Programy podpory spolufinancované ze zdrojů EU, především ze strukturálních 
fondů jsou prioritně orientovány na rozvoj infrastruktury vědy a vzdělávání. V souladu 
s opatřeními na podporu malého a středního podnikání jsou nicméně využívány i 
ke specificky zaměřené nepřímé i přímé podpoře malých a středních podniků. Celková 
koncepce využití prostředků ze strukturálních fondů k financování rozvojových 
programů v různých oblastech je promítnuta do vrcholových programových 
dokumentů, kterými v této oblasti jsou Národní rozvojový plán a Národní strategický 
referenční rámec (dále též jen „NSRR“). Podpoře rozvoje ze strukturálních fondů pro 
programovací období 2007-2013 předcházela podpora vycházející z obdobných 
dokumentů platných pro tzv. zkrácené plánovací období let 2004-2006 a ještě před 
vstupem ČR do EU v roce 2004 podpora v rámci tzv. předvstupních programů, z nichž 
k nejvýznamnějším patřily účelové programy Phare, které byly částečně orientovány i 
na podporu malých a středních podniků (viz např. Program Phare 2000 zaměřený na 
podporu malého a středního podnikání ve vybraných regionech, konkrétně v regionu 
Moravskoslezsko a v regionu Severozápad. 
 

 
2.7.1 Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 
 

Souhrnná charakteristika 

Národní strategický referenční rámec (dále též jen „NSRF“) představuje 
spolu s Národním rozvojovým plánem výchozí programový dokument pro čerpání 
finanční podpory z finančních zdrojů EU v období 2007-2013 a současně je podkladem 
pro navazující programovou dokumentaci, zejména pro operační programy k zajištění 
jednotlivých cílů politiky soudržnosti EU. Konkrétně se jedná o cíle: 

- konvergence, 
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- regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

- evropská územní spolupráce. 

Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 obsahuje kromě 
procedurálních otázek zejména: 

- zhodnocení pozice ČR v EU a zhodnocení národohospodářského vývoje ČR 
v kontextu EU zaměřený především na ekonomickou výkonnost, 

- socioekonomickou analýzu a hodnocení regionálního rozvoje a navazující SWOT 
analýzu, 

- zhodnocení dopadů realizace dosavadních programů strukturálních fondů, strategii 
NSRR pro období 2007-2013 a na ni navazující charakteristiku operačních 
programů k zajištění cílů politiky soudržnosti EU. 

Charakteristika operačních programů obsažená v NSRR je významná 
z hlediska konkrétního zaměření operačních programů a pro jejich dopracování a 
následné rozpracování do prováděcí programové dokumentace. NSRR v této části 
stanoví priority konkrétních operačních programů zaměřených na zajištění cílů 
politiky soudržnosti 2007-2013. Základní informaci o zaměření operačních programů 
poskytuje Přehled operačních programů 2007-2013 a jejich prioritních os“ 
v členění dle jednotlivých cílů. V poznámce přehledů jsou uvedeny řídící orgány, 
popřípadě národní orgány pro koordinaci aktivit příslušných operačních programů. 
K potřebné snazší orientaci v přehledech je k nim přiložen samostatný seznam 
použitých zkratek. 

 

Přehled operačních programů pro období 2007-2013  
a jejich prioritních os 

Cíl NSRR: Konvergence 
Program Prioritní osy (PO) operačních programů poznámka 

OP-PI Operační program Podnikání a inovace ŘO: MPO 
- PO 1 Vznik firem  
- PO 2 Rozvoj firem  
- PO 3 Efektivní energie  
- PO4 Inovace  
- PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace  
- PO 6 Služby pro rozvoj podnikání  
- PO 7 Technická pomoc  

OP-VVI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace ŘO: MŠMT 
- PO 1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje  

- PO 2 
Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým 
ve výzkumu a vývoji 

 

- PO 3 Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání  
- PO 4 Technická pomoc  

OP-LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ŘO: MPSV 
- PO 1 Adaptabilita  
- PO 2 Aktivní politika trhu práce  
- PO 3 Sociální integrace a rovné příležitosti  
- PO 4 Veřejná správa a veřejné služby  
- PO 5 Mezinárodní spolupráce  
- PO 6 Technická pomoc  

OP-VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘO: MŠMT 
- PO 1 Počáteční vzdělávání  
- PO 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj  
- PO 3 Další vzdělávání  
- PO 4 Technická pomoc  
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Přehled operačních programů pro období 2007-2013  
a jejich prioritních os 

Cíl NSRR: Konvergence 
Program Prioritní osy (PO) operačních programů poznámka 

OP-ŽP Operační program Životní prostředí ŘO: MŽP 

- PO 1 
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 
povodní 

 

- PO 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí  
- PO 3 Udržitelné využívání zdrojů energie   

- PO4 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží 

 

- PO 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik  
- PO 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny  

- PO 7 
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu  

 

- PO 8 Technická pomoc financování z FS  
- PO 9 Technická pomoc financování z ERDF  

OP-D Operační program Doprava ŘO: MD 
- PO 1 Modernizace železniční sítě TEN-T  
- PO 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T  
- PO 3 Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T  
- PO 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T  

- PO 5 
Modernizace a rozvoj pražského metra a systému silniční 
dopravy v hl. m. Praze 

 

- PO 6 
Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské 
vodní dopravy 

 

- PO 7 a 8 Technická pomoc  
IOP Integrovaný operační program  ŘO: MMR 
- PO 1 Modernizace veřejné správy  
- PO2  Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb  
- PO 3 Národní podpora územního rozvoje  
- PO 4 Technická pomoc  

ROP- JZ Regionální operační program Jihozápad ŘO: RR RS 
- PO 1 Dostupnost center  
- PO 2  Stabilizace a rozvoj měst a obcí  
- PO 3 Rozvoj cestovního ruchu  
- PO 4 Technická pomoc  

ROP - JV Regionální operační program Jihovýchod ŘO: RR RS 
- PO 1 Dostupnost dopravy  
- PO 2  Rozvoj udržitelného cestovního ruchu  
- PO 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel   
- PO 4 Technická pomoc  

ROP - SM Regionální operační program Střední Morava ŘO: RR RS 
- PO 1 Doprava  
- PO 2  Integrovaný rozvoj a obnova regionu   
- PO 3 Cestovní ruch  
- PO 5 Technická pomoc  

ROP - SZ Regionální operační program Severozápad ŘO: RR RS 
- PO 1 Regenerace a rozvoj měst  
- PO 2  Integrovaná podpora místního rozvoje  
- PO 3 Dostupnost a dopravní obslužnosti  
- PO 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu  
- PO 5 Technická pomoc  

ROP - SV Regionální operační program Severovýchod ŘO: RR RS 
- PO 1 Rozvoj dopravní infrastruktury  
- PO 2  Rozvoj městských a venkovských oblastí  
- PO 3 Cestovní ruch  
- PO 4 Rozvoj podnikatelského prostředí  
- PO 5 Technická pomoc  
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Přehled operačních programů pro období 2007-2013  
a jejich prioritních os 

Cíl NSRR: Konvergence 
Program Prioritní osy (PO) operačních programů poznámka 
ROP - MS Regionální operační program Moravskoslezsko ŘO: RR RS 

- PO 1 Regionální infrastruktura a dostupnost  
- PO 2  Podpora prosperity regionu  
- PO 3 Rozvoj měst  
- PO 4 Rozvoj venkova  
- PO 5 Technická pomoc  

ROP - SČ Regionální operační program Střední Čechy ŘO: RR RS 
- PO 1 Doprava  
- PO 2  Cestovní ruch  
- PO 3 Integrovaný rozvoj území  
- PO 4 Technická pomoc  

OP - TP Operační program Technická pomoc ŘO: MMR  

- PO 1 
Efektivní využití prostředků SF a FS v programovém období 
2007-2013 a dosažení strategických a specifických cílů NSRR a 
OP 

 

 
 
 
Cíl NSRR: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Program Prioritní osy (PO) operačních programů poznámka 

OP 
Praha/K 

Operační program Praha - Konkurenceschopnost 
ŘO: Hl. m. 
Praha 

- PO 1 Dostupnost a prostředí  
- PO2 Inovace a podnikání  
- PO 3 Technická pomoc  

OP 
Praha/A 

Operační program Praha -Adaptabilita 
ŘO: Hl. m. 
Praha 

- PO 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky  
- PO 2 Podpora vstupu na trh práce  
- PO 3 Modernizace počátečního vzdělávání  
- PO 4 Technická pomoc  
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Cíl: Evropská územní spolupráce 
Program Prioritní osy (PO) operačních programů poznámka 

OP CZ/Bav 
Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou -
Svobodným státem Bavorsko 2007-2013 

NOK: MMR 

- PO 1 Rozvoj přeshraniční ekonomické spolupráce  
- PO 2  Dostupnost, udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí  
- PO 3 Rozvoj lidských zdrojů  
- PO 4 Technická pomoc  

OP Sas/CZ 
Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká 
republika 

NOK: MMR 

- PO 1 
Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu, podpora spolupráce 
hospodářství a vědy 

 

- PO 2 Zlepšení infrastruktury a situace přírody a životního prostředí  
- PO 3 Lidské zdroje, sociokulturní rozvoj a kooperace  
- PO 4 Technická pomoc  

OP AT/CZ 
Operační program přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká 
republika 2007-2013 

NOK: MMR 

- PO 1 Ekonomický rozvoj a transfer know-how  
- PO 2  Regionální dostupnost a životní prostředí  
- PO 3 Technická pomoc  

OP SK/CZ 
Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - 
Česká republika 2007-2013 

NOK: MMR 

- PO 1 Podpora sociokulturního a hospodářského regionu a spolupráce  
- PO 2  Rozvoj přeshraniční dopravní a informační infrastruktury  
- PO 3 Technická pomoc  

OP CZ/PL 
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 
republika 2007-2013 

NOK: MMR 

- PO 1 Posilování dopravní dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik  
- PO 2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu  
- PO 3 Podpora spolupráce místních společenství  
- PO 4 Technická pomoc  

OP - NS Operační program nadnárodní spolupráce NOK: MMR 
OP - MS Operační program mezinárodní spolupráce NOK: MMR 
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V přehledu jsou použity následující zkratky: 

PO prioritní osa OP Praha/A 
Operační program Praha  

- Adaptabilita 

OP-PI  Operační program Podnikání a inovace OP CZ/Bav 
Program přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou - Svobodným 
státem Bavorsko 2007-2013 

OP-VVI 
Operační program Výzkum a vývoj pro 
inovace 

OP Sas/CZ 
Program přeshraniční spolupráce 
Svobodný stát Sasko - Česká 
republika 

OP-LZZ 
Operační program Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

OP AT/CZ 
Operační program přeshraniční 
spolupráce Rakousko - Česká 
republika 

OP-VK 
Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

OP SK/CZ 
Operační program přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika - 
Česká republika 2007-2013 

OP-ŽP Operační program Životní prostředí OP CZ/PL 
Operační program přeshraniční 
spolupráce Česká republika - Polská 
republika 2007-2013 

OP-D  Operační program Doprava OP-NS  
Operační program nadnárodní 
spolupráce 

IOP Integrovaný operační program OP-MS 
Operační program mezinárodní 
spolupráce 

ROP-JZ Regionální operační program Jihozápad ŘO Řídící orgán 

ROP-JV 
Regionální operační program 
Jihovýchod 

NOK Národní orgán pro koordinaci aktivit 

ROP-SM 
Regionální operační program Střední 
Morava 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ROP-SZ 
Regionální operační program 
Severozápad 

MŠMT 
Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy 

ROP-SV 
Regionální operační program 
Severovýchod 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ROP-MS 
Regionální operační program 
Moravskoslezsko 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ROP-SČ 
Regionální operační program Střední 
Čechy 

MD Ministerstvo dopravy 

OP-TP Operační program Technická pomoc MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP 
Praha/K 

Operační program Praha - 
Konkurenceschopnost 

RR RS Regionální rada regionu soudržnosti 

 

Rámcová charakteristika operačních programů pro období 2007-2013 

Z Přehledu operačních programů pro období 2007-2013 vyplývá, že k zajištění 
cíle Národního strategického referenčního rámce Konvergence je určeno celkem 7 
tematických operačních programů s věcným zaměřením a 7 regionálních operačních 
programů. K zajištění cíle NSRR Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou 
zaměřeny celkem dva operační programy, konkrétně Operační program Praha - 
Konkurenceschopnost a Operační program Praha - Adaptabilita. K zabezpečení cíle 
NSRR Evropská územní spolupráce je zaměřeno celkem 5 programů přeshraniční 
spolupráce a dva programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce.  

Tematické operační programy cíle Konvergence představují nejvýznamnější 
skupinu operačních programů. Je na ně pro období 2007-2013 vyčleněno více než 21 
mld. Euro, tj. řádově 600 mld. Kč. Základní charakteristiku tematických operačních 
programů a typické potenciální příjemce podpory dokumentuje přehled. 
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Přehled zaměření tematických operačních programů a potenciálních příjemců 
podpory 

Program Rámcové zaměření programu Potenciální příjemci podpory 

OP Podnikání  
a inovace 

Program je zaměřený na podporu rozvoje 
podnikatelského prostředí a podporu přenosu 
výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské 
praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj 
stávajících firem, jejich inovační potenciál  
a využívání moderních technologií a obnovit. 
zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování 
infrastruktury a služeb pro podnikání a 
navazování spolupráce mezi podniky a 
vědeckovýzkumnými institucemi. 

Podnikatelé, sdružení podnikatelů, 
výzkumné instituce, vysoké školy a 
ostatní vzdělávací instituce, 
neziskové organizace, fyzické 
osoby, územní samosprávné celky  
a jimi zřizované a zakládané 
organizace. 

OP Výzkum  
a vývoj pro 
inovace 

Program je zaměřen na posilování 
výzkumného, vývojového a proinovačního 
potenciálu ČR, a to především prostřednictvím 
vysokých škol, výzkumných institucí a jejich 
spolupráce se soukromým sektorem. 
Podporuje vybavení výzkumných pracovišť 
moderní technikou, budování nových 
výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity 
terciárního vzdělávání. 

Veřejné vysoké školy, státní vysoké 
školy, veřejné výzkumné instituce, 
resortní výzkumné ústavy, 
neziskové instituce, jimi vytvořené 
právnické osoby, Agentura pro 
podporu podnikání a investic 
CzechInvest, event. další. 

OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost 
 

Program je zaměřen na snižování nezaměstna-
nosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu 
práce, profesního vzdělávání a rovněž na 
začleňování sociálně vyloučených obyvatel 
zpět do společnosti a na zvyšování kvality 
veřejné správy a mezinárodní spolupráci 
v uvedených oblastech.  

Poskytovatelé sociálních služeb, 
vzdělávací a poradenské 
organizace, zaměstnavatelé, orgány 
státní správy, kraje, obce, svazky 
obcí a jejich asociace, orgány 
služeb a zaměstnanosti, event. 
další. 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschop
nost 

Program je zaměřen na zkvalitnění a 
modernizaci systému počátečního, terciárního 
a dalšího vzdělávání, jejich propojení do 
komplexního systému celoživotního učení a ke 
zdokonalení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

Školy a školská zařízení, organizace 
působící ve vzdělávání a 
kariérovém poradenství, instituce 
vědy a výzkumu, ústřední orgány 
státní správy a jimi řízené 
organizace, obce, kraje zdravot. 
zařízení, nestátní neziskové 
organizace, profesní organizace, 
zaměstnavatelé, občané s trvalým 
pobytem v ČR, event. další. 

OP Životní 
prostředí 

Program je zaměřen na zlepšování kvality 
životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. 
Přispívá ke zlepšení stavu ovzduší, vody i 
půdy, řeší problematiku odpadů a průmysl. 
znečištění, podporuje péči o krajinu  
a využívání obnovitelných zdrojů energie  
a budování infrastruktury pro environmentální 
osvětu. 

Obce, kraje, státní organizace, 
příspěvkové organizace  
a organizační složky obcí, krajů  
a státu, nestátní neziskové 
organizace, fyzické osoby, 
podnikatelé, společenství vlastníků 
jednotek, veřejné výzkumné 
instituce, event. další. 

OP Doprava 

Program je zaměřen na zkvalitnění  
infrastruktury a vzájemné propojenosti 
železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. 
transevropských dopravních sítí (TEN-T). 
Jedná se o infrastrukturu celostátního 
významu, v případě silniční dopravy jde o 
dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. 
třídy. Z programu je podporován i rozvoj 
pražského metra. 

Vlastníci a správci dotčené 
infrastruktury, vlastníci drážních 
vozidel a provozovatelé drážní 
dopravy, vlastníci překládacích 
mechanismů u multimodální 
dopravy, event. další. 
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pokračování 

Program Rámcové zaměření programu Potenciální příjemci podpory 

Integrovaný 
operační program 

Program je zaměřen na řešení společných 
regionálních problémů v oblastech 
infrastruktury pro veřejnou správu veřejné 
služby a územní rozvoj, mimo jiné i na rozvoj 
informačních technologií ve veřejné správě, 
zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních 
služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti 
a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a 
řešení, podporu cestovního ruchu, kulturního 
dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a 
rozvoj systémů tvorby územních politik. 

Školy a školská zařízení, organizace 
působící ve vzdělávání a 
kariérovém poradenství, instituce 
vědy a výzkumu, ústřední orgány 
státní správy a jimi řízené 
organizace, obce, kraje, zdravot. 
zařízení, nestátní neziskové 
organizace, zaměstnavatelé, 
občané s trvalým pobytem v ČR, 
event. další. 

 

Z rámcového přehledu věcného zaměření tematických operačních programů 
vyplývá, že na programovou podporu malých a středních podniků včetně přímé 
programové podpory je výrazně zaměřen operační program Podnikání a inovace. 
Ostatní tematické operační programy se převážně zaměřují na rozvoj infrastruktury 
v různých oblastech. Nejsou prioritně zaměřeny na přímou podporu malých a středních 
podniků. V jejich rámci mohou nicméně najít uplatnění některé specializované 
podnikatelské subjekty, a to jak (spíše ve výjimečných případech) jako příjemci 
podpory, tak i jako potenciální partneři (subdodavatelé) příjemců podpory zaměřené 
na rozvoj technické i institucionální infrastruktury. S přihlédnutím k výše uvedenému 
se zaměřuje studie i na podrobný přehled programové podpory realizované v rámci 
operačního programu Podnikání a inovace, který navazuje na Operační program 
Průmysl a podnikání realizovaný v minulém programovacím období. 

Regionální operační programy (dále též jen “ROP”) svým způsobem navazují na 
Společný regionální operační program realizovaný v uplynulém zkráceném 
programovacím období (2004-2006). ROP vypracované pro celkem 7 regionů na 
úrovni NUTS 2 se převážně zaměřují na problematiku rozvoje regionální infrastruktury. 
Typické pro ně je zaměření na regionální dopravu, rozvoj cestovního ruchu 
v regionech a rozvoj měst a obcí. V rámci těchto programů mohou být u vybraných 
opatření či oblastí podpory příjemcem podpory i podnikatelské subjekty včetně malých 
a středních podniků. Přehled oblastí podpory, resp. opatření, které jsou dostupné i 
podnikatelským subjektům různého typu, je obsažen v samostatné části studie. 
Z přehledu je patrné, že podpora se může týkat jen relativně úzkého a přesně 
vymezeného okruhu podnikatelů. 

Pokud jde o operační programy v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost a v rámci cíle Evropské územní spolupráce, vyplývá již z výčtu 
prioritních os příslušných programů jejich převažující zaměření na rozvoj územní 
infrastruktury. Možnosti zapojení podnikatelských subjektů, tedy i malých a středních 
podnikatelů do těchto programů jsou obdobné, jako je tomu v případě tematických 
operačních programů zaměřených na rozvoj infrastruktury celostátního významu, tedy 
víceméně okrajové či příležitostné.  
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2.7.2 Operační program Podnikání a inovace pro období 2007-
2013 

 

Operační program pro podnikání a inovace pro období 2007-2013 (dále též jen 
„OPPI 2007-2013“, resp. „OPPI“) svým pojetím navazuje na Operační program 
Průmysl a podnikání na období let 2004-2006 (dále též jen „OPPP 2004-2006“ či 
„OPPP“). Do obou těchto operačních programů byly postupně přesouvány některé 
programy přímých podpor malých a středních podniků, které byly v předchozích 
obdobích realizovány v rámci Národního programu podpory MSP a financovány ze 
státního rozpočtu ČR. Oba tyto operační programy představují těžiště přímé 
programové podpory malých a středních podniků. Konkrétní programy podpor 
realizované v rámci těchto operačních programů jsou zaměřeny na podporu podniků 
podnikajících v poměrně širokém okruhu odvětví a oborů. Podpory malých a středních 
podniků z těchto programů jsou proto v porovnání s možnými podporami 
podnikatelských subjektů z jiných operačních programů dostupnější. 

 

Rekapitulace zaměření a výsledků Operačního programu Průmysl a podnikání 
2004-2006 

Při přípravě Operačního programu Průmysl a podnikání bylo využito zkušeností 
z probíhajících programů tzv. předvstupní hospodářské pomoci, například v rámci 
programu Phare 2000 a dále z národního sektorového operačního programu Průmysl 
(SOP). V rámci obou těchto programů byla ověřována absorpční kapacita českých 
podnikatelských subjektů, pokud jde o přijímání podpory podle pravidel vycházejících 
z příslušných předpisů EU. Z průběhu realizace operačních programů ve zkráceném 
programovacím období 2004-2006 lze usuzovat, že oba zmíněné programy přispěly 
k připravenosti podnikatelských subjektů a implementačních agentur, a tedy i 
k relativně příznivému vývoji schopnosti čerpat disponibilní prostředky z finančních 
zdrojů EU. 

Do OPPP 2004-2006 byly rovněž zapracovány některé programy, které byly 
před vstupem ČR do EU financovány z národních prostředků v rámci národních 
programů podpor malého a středního podnikání. Rámcový přehled o zaměření a 
struktuře programové podpory v rámci OPPP 2004-2006 poskytuje následující přehled. 
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Struktura Operačního programu Průmysl a podnikání 

Priorita OPPP Opatření OPPP 
Programy podpory v rámci 

opatření 
1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, 
vývoj a inovace 

- PROSPERITA 

1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury - REALITY 
1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 
v průmyslu a podnikání 

- ŠKOLICÍ STŘEDISKA 
Rozvoj podnikatelského 
prostředí 

1.4 Rozvoj informačních  
a poradenských služeb 

- KLASTRY 

- Registr poradců (projekt) 

- Projekt rozvoje informačních a 
poradenských služeb pro 
mezinárodní obchod 

2.1 Zakládání a rozvoj MSP 

- START 

- KREDIT 

- ROZVOJ 

- MARKETING 

2.2 Podpora výrobků, technologií  
a služeb 

- INOVACE 

Rozvoj 
konkurenceschopnosti 
podniků 

2.3 Snižování energetické náročnosti  
a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie 

- ÚSPORY ENERGIE 
- OBNOVITELNÉ ZDROJE 
ENERGIE 

Technická pomoc 
2.4 Technická pomoc při řízení  
a implementaci programu 

 

 2.4 Ostatní technická pomoc  

 
Stručný přehled o realizaci OPPP 2004-2006 poskytuje přehled. Přehled vychází 

z výročních zpráv OPPP za jednotlivé roky 2004, 2005 a 2006. Přehled neobsahuje 
bližší charakteristiku opatření v rámci prioritní osy „Technická pomoc“, která se 
bezprostředně nedotýká podpory podnikatelských subjektů. 

 

Rekapitulace průběhu realizace OPPP 2004-2006 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho 
stručná charakteristika 

rok 
Přijaté Schválené Přijaté Schválené 

2004 4 0 170,9 - 
2005 27 8 x 360,1 
2006 36 21 1 330,6 993,9 

PROSPERITA (Opatření 1.1):  
Podpora infrastruktury pro posilování 
vazeb V&V na průmysl; podpora 
infrastruktury pro průmyslový výzkum, 
technologický rozvoj a inovace; 
zlepšení prostředí pro technologicky 
orientované firmy 

Poznámka: Programovou dokumentací byl stanoven cíl 
podpořit v rámci OPPP 15 inkubátorů, vědeckotechnických 
parků a center pro transfer technologií. 

 
Projekty 

(počet projektů) 
Výše podpory 

(mil. Kč) na projekty 
Program (Opatření) a jeho 

stručná charakteristika 
rok 

Přijaté Schválené Přijaté Schválené 
2004 52 4 1 671,9 16,4 
2005 140 23 3 468,5 798,2 
2006 107 86 1 056,7 1 426,7 

REALITY (Opatření 1.2): 
Zlepšení podnikatelské infrastruktury 
podporou rozvoje projektů výstavby  
a rekonstrukce podnikatelských 
nemovitostí, zejména v oblastech 
postižených útlumem a 
restrukturalizací průmyslové výroby 

Poznámka: Programovou dokumentací byly stanoveny věcné 
cíle (72,9 tis. m2 nových prostor a objektů a 550 ha investičně 
připravených ploch vhodných pro podnikání. 
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Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho stručná 
charakteristika 

rok 
Přijaté Doporučené Přijaté Doporučené 

2004 6 1 37,1 3,6 
2005 28 10 113,5 41,1 
2006 67 67 367,0 315,4 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA (Opatření 1.3): 
Zlepšení podmínek pro rozvoj lidských 
zdrojů v regionech zajištěním 
infrastruktury pro školení a vzdělávání 
pracovníků podniků na různých úrovních 
řízení procesů a zajišťování činností  

Poznámka: Programová dokumentace stanovila cílovou hodnotu 
po skončení programu počtem 27 modernizovaných a nových 
školských zařízení. 

 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho 
stručná charakteristika 

rok 
Přijaté Schválené Přijaté Schválené 

2004 4 0 3,3 - 
2005 22 13 15,9 10,0 
2006 36 29 28,3 22,6 

KLASTRY (Opatření 1.4): 
Vyhledávání klastrů 
Podpora ekonomického růstu  
a konkurenceschopnosti ekonomiky 
rozvojem odvětvových seskupení -
klastrů vytvářených na regionální, 
celostátní nebo mezinárodní úrovni  

Poznámka: Programová dokumentace stanovila cíl zajistit po 
skončení programovacího období fungování 10 klastrů. 

2004 0 0 - - 
2005     
2006 17 10 346,5 175,3 

KLASTRY (Opatření 1.4): 
Zakládání klastrů 
Podpora ekonomického růstu  
a konkurenceschopnosti ekonomiky 
rozvojem odvětvových seskupení - 
klastrů vytvářených na regionální, 
celostátní nebo mezinárodní úrovni 

Poznámka: Programová dokumentace stanovila cíl zajistit po 
skončení programovacího období fungování 10 klastrů. 

 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho stručná 
charakteristika 

rok 
Přijaté Doporučené Přijaté Doporučené 

2004     
2005 706 155 x x 
2006 373 138 x x 

PROJEKT REGISTRU PORADCŮ 
(Opatření 1.4): 
Zvyšování znalostí poradců a poraden. 
organizací s cílem zajistit poskytování 
poradenských služeb špičkové kvality 
v širokém spektru oblastí důležitých pro 
zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje 
podniků 

Poznámka: Součástí programové dokumentace není 
kvantifikace věcných cílů. 

 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho stručná 
charakteristika 

rok 
Přijaté Doporučené Přijaté Doporučené 

2004     
2005 96 77 76,0 62,7 
2006 121 118 71,5 66,9 

PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH  
A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO 
MEZINÁRODNÍ OBCHOD - „RIPS“ 
(Opatření 1.4) 
Rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu 
a kvality informačních a poradenských 
služeb podporujících onkurenceschopnost 
českých podniků na mezinárodních trzích 

Poznámka: Součástí programové dokumentace není 
kvantifikace věcných cílů. 

 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho 
stručná charakteristika 

rok 
Přijaté Schválené Přijaté Schválené  

2004  153  65,5 
2005  381  169,5 
2006  299  135,5 

START (Opatření 2.1) 
Podpora podnikatelských záměrů občanů 
poprvé nebo s delším časovým odstupem 
vstupujících do podnikání formou 
zvýhodněných bezúročných úvěrů a 
zvýhodněných účelových úvěrů na 
pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku, patentů a licencí a financování 
zásob a vybraných provozních nákladů 

Poznámka: Cílová hodnota počtu podpořených podnikatelských 
subjektů (úhrnem pro programy START a KREDIT) byla 
v dokumentaci OPPP stanovena na 1400. 
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Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho 
stručná charakteristika 

rok 
Přijaté Schválené Přijaté Schválené 

2004  60  114,6 
2005  386  749,8 
2006  352  791,9 

KREDIT (Opatření 2.1): 
Podpora rozvojových podnikatelských 
podniků malých podniků s kratší historií, 
pro které je bariérou získání externího 
financování nižší vlastní kapitálová 
vybavenost nebo omezená možnost 
poskytnout zajištění úvěru  

Poznámka: Cílová hodnota počtu podpořených podnikatel. 
subjektů byla v dokumentaci OPPP stanovena na 1 400 
(úhrnem za programy START a KREDIT. 

 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho 
stručná charakteristika 

rok 
Přijaté Schválené Přijaté Schválené 

2004 496 306 3 123,9 1 947,0 
2005 249 111 X 728,9 
2006 0 108 X 334,0 

ROZVOJ I a II (Opatření 2.1): 
Podpora zvýšení konkurenceschopnosti 
MSP cestou zvýšení technologické úrovně 
podpořené pořízením strojů a technologií a 
jiného dlouhodobého majetku včetně 
informačních a komunikačních technologií 

Poznámka: Neočekávaně velký zájem o podporu v rámci 
původního programu „ROZVOJ I“ si vyžádal dočasné přerušení 
přijímání žádostí, současné posouzení přijatých žádostí a 
následně i úpravy zahrnující zpřísnění podmínek a snížení 
limitu poskytované dotace v rámci revidovaného programu 
„ROZVOJ II“  

 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho 
stručná charakteristika 

rok 
Přijaté Schválené Přijaté Schválené 

2004 65 49 38,8 28,8 
2005 204 148 99,2 85,0 
2006 372 410 220,9 242,4 

MARKETING (Opatření 2.1): 
Podpora konkurenceschopnosti českých 
malých a středních podniků na zahraničních 
trzích formou cílových dotací Poznámka: Součástí programové dokumentace nejsou 

kvantitativní cíle. 
 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho 
stručná charakteristika 

rok 
Přijaté Schválené Přijaté Schválené 

2004 88 2 1 731,0 55,9 
2005 119 35 1 871,3 558,3 
2006 99 69 1 136,7 980,1 

INOVACE (Opatření 2.2): 
Podpora realizace projektů zaměřených na 
zvýšení technických a užitných hodnot 
výrobků a služeb, na zvýšení efektivnosti 
procesů výroby a poskytování služeb            
a zavádění pokrokových metod řízení 
posilujících schopnost dlouhodobé 
konkurenceschopnosti podnikatelů  
a jejich udržitelného růstu 

Poznámka: Cílová hodnota počtu nových nebo inovovaných 
technologií, výrobků a služeb byla v programové dokumentaci 
vyjádřena počtem 100  

 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho 
stručná charakteristika 

rok 
Přijaté Schválené Přijaté Schválené 

2004 3 1 14,5 1,7 
2005 35 11 365,5 127,0 
2006 123 60 2 212,8 721,6 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE  
(Opatření 2,3): 
Podpora prostřednictvím dotací realizace 
projektů, zavádění nových technologií 
výroby elektrické a tepelné energie 
z obnovitelných zdrojů energie  

Poznámka: Programová dokumentace stanoví výkonové cíle 
(alternativně buď 15 instalovaných MW nebo 50 tis. MW 
vyrobených ročně). 

 

Projekty 
(počet projektů) 

Výše podpory 
(mil. Kč) na projekty 

Program (Opatření) a jeho 
stručná charakteristika 

rok 
Přijaté Schválené Přijaté Schválené 

2004 3 3 5,6 4,8 
2005 12 7 56,7 37,1 
2006 33 31 112,3 104,8 

ÚSPORY ENERGIE (Opatření 2,3): 
Podpora prostřednictvím dotací) realizace 
projektů, které přispívají ke snižování 
energetické náročnosti průmyslové výroby  Poznámka: Programová dokumentace stanoví roční cíl úspory 

energie ve výši 120 tis GJ za rok).  
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Základní charakteristika programů podpor OPPI 2007-2013 

Následující přehled shrnuje základní informace o programech podpory, jejichž 
prostřednictvím má být OPPI 2007-2013 realizován. Přehled poskytuje k jednotlivým 
realizačním programům informace týkající se implementační agentury, potenciálních 
příjemců podpory, cílů programů a formy podpory, popřípadě její výši. Vzhledem ke 
způsobu realizace programů podpor v rámci OPPI 2007-2013 prostřednictvím 
jednotlivých výzev má následující přehled pochopitelně indikativní (orientační) 
charakter. 

 

Přehled prioritních os a základní charakteristika programů podpor OPPI 
2007-2013  

 
Prioritní osa 1 - Vznik firem 
1.1 Podpora začínajícím podnikatelům 

Program Cíl programu Forma podpory 

START 
Implementace: ČMZRB 
Příjemci podpory: 
  - drobní podnikatelé  

Umožnit realizaci 
podnikatelských záměrů 
osob vstupujících do 
podnikání poprvé nebo 
s delším časovým odstupem, 
a to poskytnutím podpory ve 
formě bezúročného úvěru 
nebo zvýhodněné záruky 
s finančním příspěvkem. 

Bezúročný úvěr pro drobné podnikatele 
(max. 750 tis. pro FO, resp. 1,5 mil Kč pro 
společnosti) 
 

Zvýhodněná záruka s finančním 
příspěvkem k zaručovanému úvěru pro 
drobné podnikatele (maximální výše 
zaručovaného úvěru 1,5 mil. Kč) 
 

Jednomu příjemci podpory může být v tomto 
programu poskytnuta pouze jedna z forem 
podpory a pouze na jeden projekt. 

Poznámky k vymezení příjemců podpor:  
Příjemcem podpory může být fyzická osoba - podnikatel nebo společnost s ručením omezeným, veřejná 
obchodní společnost nebo družstvo, kromě bytového družstva (dále jen „podnikající právnická osoba“) 
zaregistrovaná jako poplatník daně z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím. U 
podnikajících fyzických osob musí přitom jít o první registraci nebo o registraci nejméně 7 let od ukončení 
předcházející registrace nebo po té, co byla společníkem či členem podnikající právnické osoby, event. 
podnikala v uplynulých 7 letech v zahraničí. Stejná podmínka platí pro společníky nebo členy podnikající 
právnické osoby. 

 
 
Prioritní osa 1 - Vznik firem 
1.2 Využití nových finančních nástrojů 

Program Cíl programu Zaměření podpory 

JEREMIE 
Implementace: 
Příjemci podpory: 
 

Usnadnit přístup začínajícím 
podnikatelům ke kapitálu a tím 
rozšířit možnosti financování 
jejich podnikatelských záměrů a 
předkládaných inovativně 
zaměřených projektů. 

V současné době se připravuje koncept 
programu, který by měl vyústit ve 
vytvoření specializovaného fondu 
rizikového kapitálu. 
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Prioritní osa 2 - Rozvoj firem 
2.1 Bankovní nástroje podpory MSP 

Program Cíl programu Forma podpory 

PROGRES 
Implementace: ČMZRB 
Příjemci podpory: 
   - MSP 
 

Umožnit realizaci rozvojových 
podnikatelských projektů MSP, 
pro které je bariérou získání 
externího financování, nižší vlastní 
kapitálová vybavenost nebo 
omezená možnost poskytnout 
zajištění úvěru  
 
Umožnit realizaci projektů MSP 
v oblasti energetických služeb, 
které svými efekty přispívají ke 
snížení spotřeby energie  
a zvýšení efektivnosti výroby energie 

Podřízený úvěr ve výši až 25 mil. 
Kč s pevnou úrokovou sazbou 6% 
p.a. se splatností maximálně 11 let 
Podřízený úvěr s finančním 
příspěvkem navíc umožňuje získat, 
při splnění zvláštních podmínek, i 
finanční příspěvek ve výši 10% 
z vyčerpaného podřízeného úvěru 
 
Zvýhodněná záruka s finančním 
příspěvkem k zaručovanému 
úvěru (až do výše 80% jistiny 
zaručovaného úvěru) 
Zvýhodněný úvěr (až do výše 20 
mil. Kč se splatností do 10 let) 

ZÁRUKA 
Implementace: ČMZRB 
Příjemci podpory: 
   - MSP 
 

Usnadňovat realizaci podnikatelských 
projektů malých a středních 
podnikatelů zaměřených na investice 
a zvyšovat tak konkurence- 
schopnost MSP 

Zvýhodněná záruka (za úvěr do 
výše 5 mil. Kč) 
Zvýhodněná záruka s finančním 
příspěvkem k zaručovanému úvěru 
(k úvěru ve výši do 5 mil. Kč se 
lhůtou splatnosti delší než 3 roky) 
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Prioritní osa 2 - Rozvoj firem 
2.2 Podpora nových technologií, ICT a vybraných strategických služeb 

Program Cíl programu Forma podpory 

ROZVOJ 
Implementace: CzechInvest 
Příjemci podpory: 

- Podnikatelské subjekty  

Podpořit růst výkonů  
a konkurenceschopnosti 
(flexibility) zejména malých a 
středních podnikatelů vedoucí 
ke zlepšení jejich pozice na 
trhu a v souvislosti s tím 
k udržení, případně růstu 
počtu pracovních míst 

Dotace 
(a) účelové určení k úhradě 
způsobilých výdajů  
(b) rozpětí 1-20 mil. Kč 
(c) omezení výše dotace v souladu 
s regionální mapou intenzity veřejné  
podpory 

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY 
Implementace: CzechInvest 
Příjemci podpory: 

- MSP 
 

Podpořit 
(a) konkurenceschopnost a 
růst ICT sektoru v ČR,  
(b) nabídku nových 
informačních systémů, ICR 
řešení, nových softwarových 
řešení a služeb 
(c) vybrané strategické 
služby s úzkou návazností na 
informační a komunikační 
technologie a výrazným 
mezinárodním zaměřením 
(d) rozvoj informační  
a znalostní společnosti  
a zvyšování dostupnosti 
informací o produktech ICT 
(e) rozvoj lidských zdrojů 
(jejich mobility) a tvorba 
kvalifikovaných pracovních 
míst v sektoru služeb 

Dotace 
(a) procento dle Regionální mapy 
intenzity veřejné podpory pro ČR na 
období 2007-2013 ze způsobilých 
výdajů projektu 
(b) rozpětí 1-100 mil. Kč 
(c) způsobilé výdaje podpory pro 
„poradenské služby“ vzniklé 
v souvislosti s investičním projektem 
činí pro MSP max. 50 % 

ICT V PODNICÍCH 
Implementace: CzechInvest 
Příjemci podpory: 

- MSP 
- Sdružení podnikatelů  

Podpořit konkurenceschopnost 
malých a středních podniků 
prostřednictvím kvalitativně 
vyššího využití jejich 
potenciálu v oblasti 
pořizování a rozšiřování 
informačních systémů, resp. 
podpořit poptávku po 
informačních systémech za 
účelem zvýšení efektivity 
malých a středních podniků 
 

Dotace 
(a) účelově určená k úhradě 
způsobilých výdajů vzniklých 
v souvislosti s realizací předmětu 
projektu 
(b) poskytovaná jako procento dle 
Regionální mapy intenzity veřejné 
podpory pro ČR na období 2007-2013 
ze způsobilých výdajů projektu 
(c) maximálně ve výši 20 mil. Kč na 
jeden projekt 
(d) způsobilé výdaje podpory pro 
poradenské služby vzniklé 
v souvislosti s investičním projektem 
činí pro MSP max. 50 % 

Poznámky k vymezení příjemců podpor:  
Příjemcem podpory z programu ROZVOJ může být podnikatelský subjekt podle §2, odst. 2 Obchodního 
zákoníku. Podpora velkým podnikatelům v rámci tohoto programu bude poskytována v případě, že tyto 
podniky nejsou nadnárodní společností či její částí. 
Kromě malých a středních podnikatelů mohou být příjemci podpor z programu ICT V PODNICÍCH rovněž 
sdružení podnikatelů, například klastry. 

 
 



2. Podpora malých a středních podniků 
 
 

 95 

Prioritní osa 3 - Efektivní energie 
3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie 

Program Cíl programu Forma podpory 

EKO-ENERGIE  
Implementace: Česká 
energetická agentura, NOVĚ 
CzechInvest  
Poskytovatel podpory: ČMZRB 
Příjemci podpory: 

- Podnikatelské subjekty 

Stimulovat aktivitu 
podnikatelů, zejména 
malých a středních, v oblasti 
snižování energetické 
náročnosti výroby, spotřeby 
primárních energetických 
zdrojů a vyššího využití 
obnovitelných a druhotných 
zdrojů a jejich udržitelný 
růst 

Podřízený úvěr s finančním 
příspěvkem pouze pro MSP:  

- limit 50 mil. Kč 
- úroková sazba 1 % p.a. 
- splatnost max. 15 let 
- odklad splátek max. 8 let 
- příspěvek 30 % z vyčerpaného  

 podřízeného úvěru 

Dotace: 
 - minimálně 0,5 mil. Kč 
 - maximálně 100 mil. Kč 
 - omezena regionální mapou 
intenzity veřejné podpory 

 

 
Prioritní osa 4 - Inovace 
4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků 

Program Cíl programu Forma podpory 

INOVACE 
Implementace: CzechInvest 
Příjemci podpory: 

- podnikatelské subjekty 
výzkumné instituce 
- vysoké školy 
- fyzické osoby  

Zvýšit inovační potenciál 
podnikatelského sektoru 
prostřednictvím dotací na 
realizaci inovačních projektů 
podniků (zejména MSP) a na 
projekty veřejných výzkum. 
institucí, vysokých škol, 
fyzických osob a MSP 
směřujících k ochraně práv 
průmyslového vlastnictví. 
Podpořit udržitelný rozvoj 
podporou ekologicko 
efektivních inovací 

Dotace: 
- inovace produktu či procesu 1-75 
mil. Kč 
- organizační a marketingová inovace 
max. 2 mil. Kč 
- ochrana práv prům. vlastnictví 10-
300 tis. Kč 
- na služby poradců a expertů do výše 
50% způsobilých výdajů, u projektů 
na ochranu duševního vlastnictví dle 
specifikace v jednotlivých výzvách 
na zvláštní školení maximálně do výše 
45 % způsobilých výdajů 

Poznámky k vymezení příjemců podpor: 
Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt podle §2, odst. 2 Obchodního zákoníku. Podpora velkým 
podnikatelům v rámci tohoto programu bude poskytována v případě, že tyto podniky nejsou nadnárodní 
společností či její částí. 
Příjemcem dotace u projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví mohou být dále: Veřejná výzkumná 
instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v platném znění, 
Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, v platném znění a fyzická osoba (samostatný původce) plně způsobilá k právním 
úkonům, která je občanem ČR.  
 
 

Prioritní osa 4 - Inovace 
4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj 

Program Cíl programu Forma podpory 

POTENCIÁL 
Implementace: 
CzechInvest 
Příjemci 
podpory: 
- Podnikatelské 
subjekty 

podpořit 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 
 

prohloubit spolupráci společností 
s výzkumnými a vývojovými 
organizacemi, tvorbu kvalifikovaných 
pracovních míst a tím rozvoj znalostní 
ekonomiky, zlepšení zapojení společností 
do národních a evropských programů 
výzkumu a vývoje. 

Dotace 
- na způsobilé výdaje vzniklé 
v souvislosti s plněním projektu ve výši 1-
75 mil. Kč při respektování procentních 
limitů ze způsobilých výdajů stanovených 
regionální mapou intenzity veřejné 
podpory 
- pouze MSP na úhradu nákladů na 
přípravné studie  
a poradenské služby související se 
zajištěním plnění předmětu projektu ve 
výši 50 % z nákladů na tyto přípravné 
projekty a poradenské služby 
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Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace 
5.1 Platformy spolupráce 

Program Cíl programu Forma podpory 

SPOLUPRÁCE 
Implementace: CzechInvest 
Příjemci podpory: 
 - Právnické osoby  

podpořit vznik a rozvoj 
kooperačních seskupení - 
klastrů, pólů excelence, 
technologických plat-forem 
a kooperačních projektů na 
regionální, nadregionální  
i mezinárodní úrovni 

Dotace: 
- klastry, póly excelence: do výše 75 
% uznatelných nákladů při respekt. 
limitů stanovených v konkrétních 
výzvách 
- aktivity související s implementací 
programu a generováním projektů ve 
výši max. 100 % způsobilých výdajů 
projektu 

PROSPERITA 
Implementace: CzechInvest 
Příjemci podpory: 
 - Právnické osoby  

podporovat zakládání  
a další rozvoj subjektů 
infrastruktury pro 
průmyslový výzkum, 
technologický vývoj  
a inovace zaměřených 
zejména na realizaci nových 
technologií a konkurence-
schopných výrobků a služeb 
 

odporovat další rozvoj 
podnikatelských inkubátorů, 
resp. podnikatelských 
inovačních center 
 

Podporovat rozvoj sítí 
Business Angels a nových 
nedotačních finančních 
nástrojů na podporu 
vznikajících malých  
a středních podniků. 

Dotace: 
- ve výši 5-200 mil. Kč u projektů 
obsahujících stavební práce 
- ve výši 1-30 mil. Kč u projektů 
neobsahujících stavební práce 
- výše dotace bude správcem 
programu dále specifikována 
v jednotlivých výzvách 
- dotace na zajištění realizace aktivit 
souvisejících se zkvalitněním 
implementace programu může činit 
až 100% způsobilých výdajů projektu 
- příjemce dotace na projekt 
zaměřený na zakládání a rozvoj 
podnikatelských inkubátorů může 
MSP využívajícím jeho služeb 
poskytnout zvýhodněné služby 
(nájem, služby poradců, expertů  
a zpracování studií a školení  
a rekvalifikace) 

Poznámky k vymezení příjemců podpor: 
Příjemcem podpory v rámci programu SPOLUPRÁCE může být právnická osoba ve smyslu §18 zákona č. 
40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, která musí mít ve svých stanovách zakotveno, že 
jednou z jejích hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. 
Příjemcem podpory v rámci programu PROSPERITA může být právnická osoba ve smyslu §18, odst. 2, 
písmena a), c) a d) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, která musí mít ve svých 
stanovách explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací 
a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) 
technologie. 
Právnická osoba, která bude příjemcem podpory z programu PROSPERITA bude působit jako provozovatel 
vědeckého, resp. vědeckotechnického parku nebo centra pro transfer technologií nebo podnikatelského 
inkubátoru, resp. podnikatelského inovačního centra a povede podle podmínek programu oddělenou účetní 
evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu. S výjimkou příjemců podpory, kteří realizují projekty 
zakládání a rozvoje sítí Business Angels, musí příjemci podpory mít ve svých stanovách explicitně 
zakotveno, že byl zřízen za účelem podpory intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a transferu technologií 
do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. 
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Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace 
5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

Program Cíl programu Forma podpory 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA 
Implementace: CzechInvest 
Příjemci podpory: 
 - podnikatelské subjekty 
 - sdružení podnikatelů 
 - územní samosprávné celky a 
jejich svazky 
 - nestátní neziskové organizace 
 - vzdělávací instituce 
 - další sdružení (právnické osoby 
sdružující subjekty, které mohou 
být příjemcem podpor) 

Zajistit kvalitní zázemí pro 
realizaci, organizaci a řízení 
vzdělávání, personálních činností  
a dalších aktivit souvisejících 
s rozvojem lidských zdrojů 
v souladu s potřebami 
vyplývajícími ze zavádění nových 
technologií, inovací, výrobních 
procesů a postupů, rozšiřování 
kapacit a odborného růstu 
zaměstnanců ve vztahu 
k efektivitě a kvalitě výroby či 
služeb 

Dotace v režimu blokové 
výjimky: 
ve výši min. 200 tis. Kč a max. 
150 mil. Kč na jeden projekt při 
respektování limitů stanovených 
v jednotlivých nařízeních ES  
a v souladu s regionální mapou 
intenzity veřejné podpory pro ČR 
na období 2007-2013 
 

podrobnosti týkající se výše 
podpory budou dále 
specifikovány v jednotlivých 
výzvách 

 
 
Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace 
5.3 Infrastruktura pro podnikání 

Program Cíl programu Forma podpory 

NEMOVITOSTI 
Implementace: CzechInvest 
Příjemci podpory: 
 - Územní samosprávné celky        
a jejich svazky 
 - Podnikatelské subjekty 
CzechInvest (u vybraných 
aktivit) 

Stimulovat vznik a rozvoj 
podnikatelských nemovitostí 
včetně související infrastruktury 
a přispět tak ke vzniku funkčního 
trhu nemovitostí a ke zlepšení 
investičního a životního 
prostředí; 
 

Podpořit znalostní a informační 
báze pro rozvoj regionální 
podnikatelské infrastruktury  
a podnikání v oblasti 
podnikatelských nemovitostí 

Přímá dotace 
podpora je účelově určená 
k úhradě způsobilých výdajů 
vzniklých v souvislosti s realizací 
projektu; 
výše podpory je poskytována 
podle typu příjemce podpory  
a typu projektu; 
výše podpory bude dále 
specifikována Správcem 
programu v jednotlivých 
výzvách; 
dotace poskytované v režimu 
blokové výjimky se řídí regionální 
mapou intenzity veřejné podpory 

Poznámky k vymezení příjemců podpor: 
Podpora velkému podniku v rámci tohoto programu bude poskytována v případě, že tento podnik není 
nadnárodní společností či její součástí a zároveň počet zaměstnanců tohoto podniku nepřesáhne 1250. 
Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud je k datu podání žádosti příjemcem podpory na záchranu 
a restrukturalizaci podniků v obtížích podle Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a 
restrukturalizaci podniků v obtížích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02; omezení neplatí pro malé 
podnikatele. 

 
Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání 
6.1 Podpora poradenských služeb 

Program Cíl programu Forma podpory 

PORADENSTVÍ 
Implementace: CzechInvest 
Příjemci podpory: 
 - MSP (u vybraných aktivit) 
 - CzechInvest (u vybraných 
aktivit) 
 

Zlepšit kvalitu a dostupnost 
poradenských, informačních  
a vzdělávacích služeb pro malé  
a střední podniky prostřednictvím 
ucelené koncepce poradenských 
služeb, kde se jednotlivé části 
programu navzájem podporují  
a navazují na sebe 

Dotace: 
Poradenské služby NRP 
Účelově určená k úhradě 
způsobilých výdajů projektu 
maximálně do výše 50 % těchto 
nákladů v souladu s Nařízením 
ES 70/2001  
(Příjemci podpory MSP) 
Výše podpory bude správcem 
programu dále specifikována 
v jednotlivých výzvách 
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Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání 
6.2 Podpora marketingových služeb 

Program Cíl programu Forma podpory 

MARKETING 
Implementace: Czechinvest 
Příjemci podpory: 
 - MSP (vybrané aktivity) 
 - velké podniky (vybrané 
aktivity)  
 - CzechTrade (vybrané aktivity) 

Posílit mezinárodní konkurence-
schopnost MSP se sídlem v ČR 
prostřednictvím individuální 
účasti na zahraničních veletrzích 
a výstavách, prezentace ČR na 
specializovaných veletrzích  
a výstavách v zahraničí 
s individuální účastí podniků 
organizovaných agenturou 
CzechTrade. 
Podpořit alianční činnosti MSP 

Dotace 
 

účelově určená k úhradě 
způsobilých výdajů projektu 
podle nařízení Komise č. 
70/2001, vyplácená zpětně; 
 

rozpětí výše podpory na realizaci 
individuálních projektů MSP  
a seskupení MSP 0,1-2,0 mil. Kč, 
a to až do výše 50% způsobilých 
výdajů; 
 

maximální výše podpory při 
účasti na specializovaných 
výstavách a veletrzích v zahraničí 
pro MSP a velké podniky je 100 
tis. Kč; 
 

Velkým podnikům je podpora 
poskytována do výše 50 % 
způsobilých nákladů projektu 
podle pravidla de minimis 

Poznámky k vymezení příjemců podpor: 
Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt podle §2, odst. 2 Obchodního zákoníku. Podpora velkým 
podnikatelům v rámci tohoto programu bude poskytována v případě, že tyto podniky nejsou nadnárodní 
společností či její částí a zároveň počet zaměstnanců tohoto podniku nepřesáhne 1250 a budou-li doplňovat 
většinovou účast MSP na dané společné akci a dle pravidla de minimis. 

 
 
Podmínky realizace programů podpor OPPI 2007-2013 

Konkrétní programy podpor, které jsou součástí OPPI 2007-2013 a výzvy 
k těmto programům, stanoví detailní podmínky jejich realizace. Tyto podmínky se 
výrazně liší v závislosti na cíli programu a vymezení podporovaných aktivit. Vzhledem 
k tomu, že všechny tyto programy musí respektovat pravidla a podmínky pro 
poskytování různých typů pomoci platné v EU, existují i některá ustanovení, která jsou 
v programech shodná nebo obdobná. V programech jsou nastavena různá omezení pro 
poskytnutí podpory. Tato omezení se týkají zejména: 

- kvalifikace subjektu, který může být příjemcem podpory, 

- vymezení územní působnosti - určení území, na němž musí být projekt realizován, 

- odvětvové vymezení ekonomické činnosti, v jehož rámci lze projekt podpořit. 

Pokud jde o vymezení možného příjemce podpory, stanoví jednotlivé 
programy jejich okruh uvedením konkrétního typu ekonomického (nejen 
podnikatelského) subjektu (viz předchozí přehled programů podpor OPPI 2007-2013). 
V případě podnikatelských subjektů je navíc částečně ještě podrobněji stanovena 
velikostní kategorie podporovaného subjektu, výjimečně i jeho jiná charakteristika, 
jako je tomu u některých oblastí podpory, které mohou být vyhrazeny jen užšímu 
okruhu podnikatelů, vymezenému například jejich právní formou. Bližší vymezení 
velikostní kategorie podniků je někdy významné i z hlediska maximální výše 
poskytnuté podpory či z hlediska vymezení uznatelných nákladů projektu. 

Kromě vymezení cílové skupiny příjemců podpory platí pro podnikatelské 
subjekty obecné podmínky, které musí splňovat, aby se mohly o podporu ucházet. 
Tyto obecné podmínky shrnuje tabulka. 
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Obecné požadavky kladené na žadatele o poskytnutí podpory 
Kvalifikace a bonita žadatele Vyloučení z podpory 

- MUSÍ být oprávněn k podnikání na území České 
republiky odpovídajícímu podporované ekonomické 
činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován 
projekt. 

- MUSÍ být zaregistrován jako poplatník daně 
z příjmu na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
v platném znění.  

- NESMÍ mít podle svého čestného prohlášení 
žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (FÚ, 
ČSSZ, ZP, PF, FNM, SFŽP, SFRB, CS ČR, SFK, SF 
ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, 
SZIF, kraje, obce a svazky obcí, poskytovatelé 
podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu 
Evropské unie). Posečkání s úhradou nedoplatků 
nebo dohoda  

o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané 
nedoplatky. 

- NESMÍ mít podle svého čestného prohlášení 
nedoplatky z titulu mzdových nároků svých 
zaměstnanců.  

Příjemcem podpory NEMŮŽE být podnikatel, 
pokud ke dni podání žádosti: 

- je na jeho majetek prohlášen konkurz, 

- je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, 

- byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na 
jeho majetek pro nedostatek majetku, 

- soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí 
na jeho majetek, 

- je v likvidaci,  

- je příjemcem podpory na záchranu a 
restrukturalizaci podniků v obtížích podle Pokynů 
Společenství pro státní podporu na záchranu a 
restrukturalizaci podniků v obtížích, Sdělení Komise 
č. 2004/C 244/02; omezení neplatí pro malé 
podnikatele. 

Zkratky:  FÚ (finanční úřad) ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení)   
  ZP (zdravotní pojišťovny),  PF (Pozemkový fond) 
  FNM (Fond národního majetku)  SFŽP (Státní fond životního prostředí) 
  SFRB (Státní fond rozvoje bydlení)  CS ČR (Celní správa České republiky) 
  SFK (Státní fond kultury) SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) 
 SF ČR (Státní fond České republiky)  
 pro podporu a rozvoj české kinematografie 

 
Jako základní územní vymezení místa, kde je možno projekt podle 

příslušného programu realizovat, platí pro programy v rámci OPPI území celé ČR, 
s výjimkou území Hlavního města Prahy. Výrazné omezení území, na nichž lze 
realizovat podporované projekty, platí pro účely přiznání finančního příspěvku 
k zaručovanému úvěru v rámci programu OPPI 2007-2013 ZÁRUKA. Tento druh 
podpory může být poskytnut pouze na projekty realizované ve strukturálně 
postižených regionech, hospodářsky slabých regionech, v regionech s vysoce 
nadprůměrnou nezaměstnaností. Vymezení těchto území specifikuje přehled. 
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Územní vymezení umístění projektů pro účely přiznání finančního příspěvku  
k zaručovanému úvěru v rámci programu ZÁRUKA OPPI 2007-2013 

Strukturálně 
postižené regiony 

(x/1) 

Hospodářsky slabé 
regiony (x/1) 

Regiony s vysoce 
nadprůměrnou 

nezaměstnaností 
(x/1) 

Přechodně (do roku. 
2008) podpořené 

hospodářsky slabé 
regiony (x/2) 

- OKRESY 
- Most 
- Karviná 
- Chomutov 
- Teplice 
- Ostrava-město 
- Frýdek-Místek 
- Nový Jičín 
- Sokolov 

- OKRESY 
- Hodonín 
- Znojmo 
- Třebíč 
- Bruntál 
 -Opava 
- Jeseník 
- Přerov 
- Šumperk 
- Svitavy 
- Louny 

- ÚZEMÍ BÝVALÝCH 
VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ 

- Ralsko 
- Mladá 

- OKRESY 
- Děčín 
- Ústí nad |Labem 
- Litoměřice 

- OBCE S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ 

- Ostrov 
- Frýdlant 
- Králíky 
- Bystřice nad 
Pernštejnem 
- Bučovice 
- Mikulov 
- Šternberk 
- Uničov 
- Kroměříž 
- Rožnov pod 
Radhoštěm 
- Valašské Klobouky 

- OKRESY 
- Český Krumlov 
- Tachov 
- Rakovník 
- Vyškov 

 

Poznámky:  x/1 regiony se soustředěnou podporou státu na období let 2007-2013 (dle Usnesení vlády č. 
 560/2006) 

  x/2 přechodně podpořené hospodářsky slabé regiony do roku 2008 (dle Usnesení vlády č. 
 829/2006) 

 
Územní umístění příslušného projektu je významné i u řady ostatních 

programů v rámci OPPI 2007-2013, a to z hlediska míry intenzity veřejné 
podpory. Pro regiony Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravsko-
slezsko, Severovýchod a Jihovýchod obvykle platí maximální intenzita veřejné 
podpory na způsobilé výdaje 60 % pro malé podniky a 50 % pro střední podniky. 
Maximální výše veřejné podpory na způsobilé náklady pro region Jihozápad je 
zpravidla stanovena ve výši 56 % pro malé podniky a 46 % pro střední podniky, a to 
pro období od 1.1.2007 do 31.12.2010. 

Odvětvové vymezení podporovaného projektu se značně liší podle 
jednotlivých realizačních programů OPPI 2007-2013. K odvětvovému vymezení 
podporovaných aktivit se využívá několika způsobů, popřípadě jejich kombinace. 
Pokud jde o jednotlivé způsoby odvětvového vymezení OKEČ, zahrnují: 

- jednoznačné pozitivní vymezení podporovaných odvětví stanovením příslušných 
odvětví OKEČ, na něž se podpora vztahuje, 

- negativní vymezení odvětví uvedením oborů OKEČ, na něž se podpora nevztahuje, 

- negativní vymezení výrobků a skupin výrobků vyloučených z podpory. 

Jednoznačné pozitivní vymezení podporovaných odvětví pomocí OKEČ je někdy 
obsaženo přímo v příslušném programu (například START, PROGRES, ZÁRUKA a 
MARKETING). Častější jsou nicméně případy, kdy je obsaženo až v konkrétních 
výzvách k příslušným programům. 
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Pokud jde o vymezení odvětví a výrobků vyloučených z podpory v rámci 
příslušného programu, týká se zejména: 

- výroby, zpracování a uvádění na trh vybraných výrobků získaných zpracováním 
zemědělských surovin, 

- odvětví uhelného průmyslu, 

- výroby syntetických vláken. 

Kromě těchto případů se u některých programů vyskytují omezení pro odvětví 
OKEČ zemědělství, rybolov a akvakultura, pro podporu stavby lodí a pro odvětví 
dopravy, popř. pro nákup dopravních prostředků. 
 
 
Povinnosti příjemců podpory v rámci programů podpor OPPI 2007-2013 

V programech podpor OPPI 2007-2013 jsou kromě některých specifických 
povinností stanoveny i četné povinnosti příjemců podpory, které mají do značné 
míry obecný charakter, neboť vycházejí z předpisů a obecných zásad pro konkrétní 
formy státní pomoci platné v EU. Přehled těchto obvyklých, víceméně obecných, 
povinností vykazujících jen dílčí odlišnosti, jejichž nedodržení zpravidla podléhá 
sankcím, lze ilustrovat na jejich vymezení v programech POTENCIÁL (podpora ve 
formě dotace) a START (podpora ve formě úvěru). 
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Příklady základních variant obecných povinností příjemců podpory 

Program POTENCIÁL Program START 

- Žadatel o poskytnutí dotace, resp. příjemce dotace, 
musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná 
práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude 
projekt realizován. Je povinen ve stanovených 
časových limitech předložit příslušné doklady. Žadatel 
o dotaci (příjemce dotace) musí zajistit financování 
nákladů na realizaci projektu včetně DPH. Finanční 
příspěvek příjemce dotace musí dosáhnout výše 
alespoň 25 % způsobilých výdajů buď z vlastních 
zdrojů nebo prostřednictvím externího financování,     
a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou 
podporu. 
 

- Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích 
projektu a použití dotace určené k financování 
způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci                
a dokumentaci stanovenou v Podmínkách a uchovat 
je po dobu 10 let od ukončení projektu a zároveň 
minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OPPI 
2007-2013.  
 

- V případě dotace určené k úhradě mezd                   
a pojistného (povinné odvody zaměstnavatele)  
je příjemce dotace povinen prokázat, že se tyto 
osobní náklady vztahují k pracovním místům 
obsazenými odbornými zaměstnanci, tj. zaměstnanci, 
kteří provádí vývojovou, resp. implementační činnost 
bezprostředně související s projektem (odborným 
zaměstnancem není administrativní pracovník, 
účetní, ekonom, manažer apod.). Příjemce dotace je 
povinen zajistit udržitelnost těchto pracovních míst 
po dobu 3 let od ukončení projektu. 
 

- Příjemce dotace je povinen mít ve vlastnictví 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který 
byl podpořen, respektive jeho hodnotu v případě 
jeho nahrazení jiným dlouhodobým majetkem, který 
souvisí s předmětem realizace projektu, a vykonávat 
podpořenou aktivitu v příslušném regionu NUTS 2,      
a to po dobu 3 let ode dne ukončení projektu. 
 

- Příjemce podpory je povinen po celou dobu 
realizace projektu umožnit přímý přístup pověřeným 
zaměstnancům správce programu a zprostředkujícího 
subjektu k provádění kontroly podle zákona č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole. Dále je povinen 
těmto zaměstnancům umožnit  přímý přístup za 
účelem kontroly dodržování  podmínek programu        
a účelového využití prostředků z poskytnuté dotace, 
jakož i kontroly finanční situace a účetnictví nebo 
daňové evidence příjemce dotace, a to jak na místě 
realizace projektu, tak ve svém sídle.  
DALŠÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE jsou 
stanoveny v PODMÍNKÁCH. 

- Příjemce podpory je povinen o použití 
bezúročného a zaručeného úvěru vést oddělenou 
evidenci (v případě podnikatelů vedoucích 
účetnictví analytickou evidenci) a uchovat ji po 
dobu trvání smlouvy o podpoře. 
 

- Příjemce podpory musí po dobu trvání smlouvy 
o podpoře používat majetek pořízený s účastí 
bezúročného či zaručovaného úvěru, který má ve 
svém vlastnictví, převážně k podporovaným 
ekonomickým činnostem. 
 

- Příjemce podpory nesmí po celou dobu trvání 
smlouvy o podpoře přemístit majetek pořízený 
s účastí bezúročného nebo zaručovaného úvěru, 
který má ve svém vlastnictví, na území hlavního 
města Prahy či mimo území České republiky. 
 

- Příjemce podpory je povinen mít ve svém 
vlastnictví majetek, resp. dlouhodobý hmotný 
majetek a nehmotný majetek (dále též jen 
“majetek“) pořízený zcela nebo částečně z 
bezúročného nebo zaručovaného úvěru od data 
pořízení do tří let od ukončení realizace projektu. 
Dříve jej může prodat, pokud výtěžek z prodeje 
použije na pořízení majetku zabezpečujícího 
pokračování podporované ekonomické činnosti 
nebo na mimořádnou splátku bezúročného či 
zaručovaného úvěru.  
 

- Příjemce podpory je povinen po celou dobu 
trvání smlouvy o podpoře souhlasit, že 
poskytovatel podpory bude předávat Ministerstvu 
průmyslu a obchodu a orgánům institucí 
Evropské unie údaje o jeho a osobě v rozsahu 
jména/názvu firmy, adresy/sídla, IČ a výši 
poskytnuté podpory pro účely jejich zveřejnění     
a údaje o úvěru spojené s jeho poskytnutím, 
čerpáním a splácením, resp. poskytnuté záruce      
a finančním příspěvku, pro účely sledování použití 
veřejné podpory a prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj.  
 

- Příjemce podpory je povinen po celou dobu 
trvání smlouvy o podpoře umožnit přímý přístup 
pověřeným zaměstnancům MPO k provádění 
kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole, zaměstnancům poskytovatele podpory     
a zaměstnancům dalších subjektů určených 
poskytovatelem podpory nebo MPO za účelem 
kontroly dodržování podmínek programu              
a účelového využití prostředků z bezúročného 
nebo zaručovaného úvěru, jakož i kontroly 
finanční situace a účetnictví příjemce podpory,      
a to jak na místě realizace projektu, tak ve svém 
sídle. 

 
 
Způsob předkládání žádostí o podporu z programů OPPI 2007-2013 

V porovnání s programem OPPP 2004-2006 dochází v rámci OPPI 2007-2013 
k významné změně ve způsobu předkládání projektů. Na rozdíl od předchozího 
programovacího období předkládají se žádosti o podporu zpravidla ve dvou krocích, 
přičemž žádosti se předkládají elektronicky. Tento postup, který zdaleka nemusí 
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vyhovovat malým a zejména drobným podnikatelům, byl jednoznačně uplatňován u 
všech již vyhlášených výzev k programům implementovaných agenturou CzechInvest.  

K administraci programů implementovaných agenturou CzechInvest se využívá 
internetová aplikace eAccount, která slouží i žadatelům, resp. příjemcům dotace 
v rámci příslušných programů OPPI 2007-2013. Aplikace eAccount je dostupná na 
internetových stránkách agentury CzechInvest. Umožní žadateli nejen přístup k 
veškerým informacím, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací bude 
potřebovat, ale i průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení 
žádosti.  

S přihlédnutím ke způsobu administrace žádostí o podporu a ke způsobu 
sledování průběhu posuzování, schvalování a realizace schválených projektů musí 
žadatel o podporu disponovat vlastním kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
Elektronický podpis používá žadatel o podporu, resp. příjemce podpory při všech 
elektronických podáních souvisejících se žádostí o poskytnutí podpory, resp. projektu, 
jehož se podpora týká, s využitím internetové aplikace eAccount. Možnost využívání 
elektronického podpisu je založena na kvalifikovaném certifikátu.  

Rámcovou informaci týkající se postupu při podávání žádostí o podporu 
z programů administrovaných agenturou CzechInvest poskytuje dále uvedený přehled. 

 

Postup při podávání a vyhodnocování žádostí o podporu z programů 
implementovaných agenturou CzechInvest 

Postup při podání žádosti o poskytnutí podpory 
Žádost o poskytnutí podpory podává žadatel prostřednictvím elektronického účtu (e-Account) na 
internetových stránkách www.czechinvest.org/account ve dvou krocích. Pro podání žádosti o podporu 
(poskytnutí dotace) je nutný elektronický podpis. 
Postup, jak vyplnit registrační a plnou žádost, je obvykle součástí Pokynů pro žadatele a příjemce podpory 
z příslušného programu OPPI 2007-2013 

Podání zjednodušené 
registrační žádosti (1. krok) 

Podání plné žádost  
(2. krok) 

Výběrová kritéria a výběr 
projektů 

Žadatel vyplní a elektronicky 
odešle zjednodušenou registrační 
žádost. Na základě formální 
kontroly a kontroly přijatelnosti 
registrační žádosti včetně 
ekonomického hodnocení  
žadatele informuje agentura 
CzechInvest žadatele o výsledku 
hodnocení. V případě předběžné 
přijatelnosti projektu agentura 
CzechInvest žadateli zasílá 
informaci o předběžné 
přijatelnosti projektu a datu pro 
vznik způsobilých výdajů. 

Ve stanovené lhůtě od potvrzení 
úspěšné registrace podává 
žadatel elektronicky plnou 
žádost. Plná žádost obsahuje 
podrobné informace o žadateli  
a projektu.  

Hodnocení žádostí o dotaci je 
prováděno na základě 
výběrových kritérií. Výběrová 
kritéria jsou zpravidla součástí 
(přílohou) příslušné výzvy ke 
konkrétnímu programu. 
Výsledné hodnocení je 
zpravidla prováděno 
Hodnotitelskou komisí programu, 
která na základě dosažených 
výsledků doporučí nebo 
nedoporučí žádost řídícímu 
orgánu k podpoře, popř. si 
vyžádá další podklady. Řídící 
orgán v případě schválení 
podpory vydá rozhodnutí, jehož 
součástí budou podmínky. 

 
Pokud jde o programy administrované Českomoravskou záruční a rozvojovou 

bankou – Start, Progres a Záruka platí, že aplikace eAccount je využívána jen 
v omezeném rozsahu a podstatný je pro žadatele o podporu přímý kontakt s ČMZRB, 
resp. jejími pobočkami. Specifika dvoufázového podávání žádosti o podporu 
z programů podpor implementovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou 
jsou patrná z přehledu.  
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Postup při podávání žádostí přijímaných ČMZRB  

První krok 
Postup Upozornění 

Druhý krok 

- Vyplněná žádost bez 
příloh se zašle elektronicky 
na e-mailovou adresu 
zvolené pobočky ČMZRB 
nebo se předá osobně. 

- Na základě informací          
v žádosti vyhodnotí ČMZRB 
přijatelnost projektu             
a zašle žadateli poštou 
potvrzení, že projekt je 
přijatelný z hlediska 
základních podmínek 
programu, příp. ho 
informuje, že projekt nelze 
podpořit.  

- Potvrzení o přijatelnosti 
projektu však 
neznamená, že úvěr je 
schválen. Je pouze 
vstupní podmínkou pro 
možnost zařazení              
do programu. 

- Žádost je nutno předat 
před zahájením staveb. 
prací a podepsáním 
smluv s dodavateli strojů  
a zařízení či podpisem 
leasingových smluv 
týkajících se strojů 
zařízení. 

- Žadatel po obdržení potvrzení o přijatelnosti 
projektu doloží všechny požadované přílohy 
žádosti. Může též zahájit stavební práce             
a uzavřít smlouvy s dodavateli strojů a zařízení 
či uzavřít leasingové smlouvy na jejich 
pronájem. Pro platnost elektronicky podané 
žádosti je nutné do 3 měsíců od podání žádosti 
(dle prvního kroku) doručit do pobočky ČMZRB 
přílohy žádosti a žádost podepsat. Přílohy 
požadované v listinné podobě předkládá 
žadatel osobně na pobočce ČMZRB. Přílohy 
požadované v elektronické podobě lze předat 
se žádostí na CD ROM, disketě 3,5" nebo zaslat 
na e-mailovou adresu zvolené pobočky ČMZRB. 

 
 
2.7.3 Regionální operační programy 

 

Malým a středním podnikatelům mohou být poskytovány podpory v rámci 
regionálních operačních programů pro období 2007-2013. Protože se jedná o 
specificky změřené programy, jsou možnosti participace MSP v těchto programech do 
jisté míry omezeny. Podpora MSP v rámci ROP bude vymezena nejen územně 
(rámcem příslušného NUTS II), ale i věcně v návaznosti na příslušné prioritní osy a 
jejich zaměření. Programová podpora z ROP se zřejmě bude ve větší míře týkat 
především podnikatelů podnikajících v oblasti cestovního ruchu a v oblasti dopravy, 
především osobní hromadné dopravy. Regionální operační programy přebírají některé 
funkce Společného regionálního operačního programu pro období 2004-2006. 

 

Společný regionální operační program pro období 2004-2006 

Společný regionální operační program pro období 2004-2006 (dále zpravidla též 
jen SROP 2004-2006) sledoval naplnění následujících věcných priorit: 

- (1) regionální podpora podnikání, 

- (2) regionální rozvoj infrastruktury, 

- (3) rozvoj lidských zdrojů v regionech, 

- (4) rozvoj cestovního ruchu. 

V rámci priority „Regionální podpora podnikání“ bylo realizováno opatření 1.1 
„Podpora podnikání ve vybraných regionech“. Toto opatření bylo specificky zaměřeno 
na podporu malých a středních podniků ve strukturálně postižených a hospodářsky 
slabých regionech (jejich vymezení je obsaženo v části 7.2.2 studie). V rámci opatření 
byla realizována: 

- přímá podpora investičních projektů drobných podnikatelů (s počtem méně než 10 
pracovníků) s důrazem na využití místních zdrojů a tradičních řemesel včetně 
podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku, 

- přímá podpora investičních projektů malých a středních podniků (s počtem 10-249 
zaměstnanců) včetně podpory služeb spojených s rozvojem podniku, 
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- přímá podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního 
podnikání a technologického rozvoje. 

Z výroční zprávy SROP 2004-2006 za rok 2006 vyplývá, že v rámci tohoto 
opatření bylo podpořeno celkem 183 drobných podniků a 269 malých a středních 
podniků. 

V rámci ROP 2004-2006 byla dále malým a středním podnikům poskytována 
podpora v rámci priority 4 - Rozvoj cestovního ruchu, konkrétně v rámci podopatření 
4.1.2 „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu“. Podpora MSP v rámci 
tohoto podopatření byla poskytována podle pravidla „de minimis“. 

Z výroční zprávy SROP 2004-2006 za rok 2006 vyplývá, že v rámci tohoto 
opatření bylo podpořeno celkem 110 malých a středních podniků. 

 

Regionální operační programy pro období 2007-2013 

Regionální operační programy pro období 2007-2013 zpracované pro úroveň 
NUTS II s výjimkou území Hlavního města Prahy zahrnují některá opatření, resp. 
oblasti podpory, v jejichž rámci bude poskytována podpora malým a středním 
podnikům, event. i dalším podnikatelským subjektům. Základní charakteristiky těchto 
opatření obsahuje přehled. Přehled neobsahuje kompletní výčet potenciálních příjemců 
podpory. U jednotlivých oblastí podpor, resp. opatření jsou uváděny pouze příjemci 
podpory, kteří jsou podnikatelskými subjekty. Jejich vymezení je převzato 
z programové dokumentace příslušných ROP. 
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Region Střední Čechy 
Charakteristika oblasti podpory či opatření Region, 

Oblast podpory 
(opatření) Globální cíl Specifické (operační) cíle 

Příjemci podpory 
(podniky) 

1.2 
Udržitelné 
formy veřejné 
dopravy 

Vytvořit podmínky 
pro intenzivnější 
rozvoj veřejné 
dopravy 

- Vybudovat integrovaný 
systém veřejné dopravy 

- Zvýšit komfort zákazníků 
veřejné dopravy 

- Zlepšit podmínky pro 
pravidelné využití 
cyklodopravy 

Též: 
Podnikatelé podle §2 odst.        
2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, kteří 
provozují veřejnou linkovou 
autobusovou osobní dopravu 

2.1 
Podnikatelská 
infrastruktura a 
služby 
cestovního 
ruchu 

Rozšířit 
ubytovací zařízení 
MSP a nabídku 
doprovodných 
služeb 

- Zvýšit ubytovací kapacitu 
v destinacích Středočeského 
kraje 

- Zlepšit kvalitu ubytovacích 
zařízení 

- Rozšířit nabídku 
doplňkových služeb 

Též:  
Podnikatelé podle §2 odst.        
2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, kteří 
splňují definici MSP, 
vykonávají podnikatelskou 
činnost minimálně dva roky      
a podnikají v oblasti cest. 
ruchu 
Podnikatelé podle §2 odst.        
2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, kteří 
splňují definici MSP, podnikají 
v oblasti cestovního ruchu        
a mají podnikatelskou historii 
kratší než 2 roky (pouze           
u projektů realizovaných 
v obcích nad 2000 obyvatel) 
 

3.1 
Rozvoj 
regionálních 
center 

Podpora rozvoje 
regionálních center 

- Zvýšit kvalitu života 
residentů regionálních center 

- Zvýšit atraktivitu 
regionálních center pro 
investory a návštěvníky 

- Zvýšit dopravní dostupnost 
a zlepšit dopravní systém 
regionálních center 

- Zlepšit dostupnost a kvalitu 
veřejných služeb 

Též: 
Podnikatelé podle §2 odst.        
2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, kteří 
splňují definici MSP, 
vykonávají podnikatelskou 
činnost minimálně dva roky      
a zároveň poskytují, resp. 
jsou oprávněni poskytovat 
odborné nebo další profesní 
vzdělávání nebo jsou 
oprávněni poskytovat sociální 
služby 

3.2 
Rozvoj měst 

Revitalizace částí 
měst a obnova a 
modernizace 
infrastruktury 
veřejných služeb 

- Zvýšit kvalitu života 
rezidentů měst 

- Zvýšit atraktivitu měst pro 
investory a návštěvníky 

- Zlepšit dostupnost a kvalitu 
veřejných služeb 

Též: 
Podnikatelé podle §2 odst.        
2 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, kteří 
splňují definici MSP, 
vykonávají podnikatelskou 
činnost minimálně dva roky      
a zároveň poskytují, resp. 
jsou oprávněni poskytovat 
odborné nebo další profesní 
vzdělávání nebo jsou 
oprávněni poskytovat sociální 
služby 
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Region Jihozápad 
Charakteristika oblasti podpory či opatření 

Oblast podpory 
(opatření) Globální cíl Specifické (operační) cíle 

Příjemci podpory 
(podniky) 

2.4 
Rozvoj 
infrastruktury 
pro sociální 
integraci 

Přizpůsobit nabídku 
zařízení a služeb 
v oblasti sociální 
integrace novým 
potřebám obyvatel 
regionu 

- Zlepšit kvalitu zařízení           
a služeb v sociální oblasti 

- Zlepšit dostupnost 
sociálních služeb 

Též: 
Malí a střední podnikatelé 
(MSP) podle definice Nařízení 
Komise (ES) č. 70/2001 ve 
znění Nařízení Komise (ES) č. 
364/2004 o použití článků 87 
a 88 Smlouvy o ES o státní 
podpoře malého a středního 
podnikání, pouze subjekty 
podnikající minimálně 2 roky 

2.5 
Zlepšit kvalitu 
zařízení a 
služeb 
v sociální 
oblasti 
a zlepšit 
dostupnost 
sociálních 
služeb 

Zlepšit kvalitu 
poskytovaných 
služeb 
zdravotnických 
zařízení 

- Modernizovat zdravotnická 
zařízení a jejich vybavenost 

- Optimalizovat systém 
neodkladné přednemocniční 
péče 

Též: 
Malí a střední podnikatelé 
(MSP) podle definice Nařízení 
Komise (ES) č. 70/2001 ve 
znění Nařízení Komise (ES) č. 
364/2004 o použití článků 87 
a 88 Smlouvy o ES o státní 
podpoře malého a středního 
podnikání, pouze subjekty 
podnikající minimálně 2 roky 

3.1  
Rozvoj 
infrastruktury 
cestovního 
ruchu 

Zvýšit využití 
potenciálu území 
posílením 
infrastrukturní 
vybavenosti pro 
cestovní ruch 

- Posílit vzájemnou 
provázanost atraktivit 
cestovního ruchu a její 
dostupnost 

- Zvýšit podíl turisticky 
atraktivních a k životnímu 
prostředí šetrných způsobů 
dopravy 

- Rozšířit nabídku možností 
pro trávení volného času 

- Posílit konkurence- 
schopnost nabídky v období 
zimní sezony 

- Zvýšit kvalitu a úroveň 
poskytovaných služeb 

Též: 
Malí a střední podnikatelé 
(MSP) podle definice Nařízení 
Komise (ES) č. 70/2001 ve 
znění Nařízení Komise (ES)       
č. 364/2004 o použití článků 
87 a 88 Smlouvy o ES              
o státní podpoře malého           
a středního podnikání, pouze 
subjekty podnikající 
minimálně 2 roky 

3.2 
Marketingové       
a koordinační 
aktivity 
v oblasti CR 

Zlepšit stav 
kulturně-
historického 
dědictví pro 
rozšíření nabídky 
cestovního ruchu 
v regionu 

- Zachovat kulturní                  
a historické dědictví 

- Zlepšit využití kulturně-
historického potenciálu 

Též: 
Malí a střední podnikatelé 
(MSP) podle definice Nařízení 
Komise (ES) č. 70/2001 ve 
znění Nařízení Komise (ES) č. 
364/2004 o použití článků 87 
a 88 Smlouvy o ES o státní 
podpoře malého a středního 
podnikání, pouze subjekty 
podnikající minimálně 2 roky 

3.3  
Rozvoj služeb 
cestovního 
ruchu, 
marketingu a 
produktů 
cestovního 
ruchu 

Zvýšit kvalitu 
nabízených služeb 
cestovního ruchu 

- Zlepšit kvalitu a dostupnost 
informací o nabídce 
cestovního ruchu v regionu 

- Zvýšit podíl informačních 
technologií při prezentaci          
a propagaci regionu 

- Vytvořit nové produkty 
cestovního ruchu 

Též: 
Malí a střední podnikatelé 
(MSP) podle definice Nařízení 
Komise (ES) č. 70/2001 ve 
znění Nařízení Komise (ES) č. 
364/2004 o použití článků 87 
a 88 Smlouvy o ESo státní 
podpoře malého a středního 
podnikání, pouze subjekty 
podnikající minimálně 2 roky 
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Region Severozápad 
Charakteristika oblasti podpory či opatření 

Oblast podpory 
(opatření) Globální cíl Specifické (operační) cíle 

Příjemci podpory 
(podniky) 

3.2 
Rozvoj dopravní 
obslužnosti 

Zajistit kvalitní 
standard dopravní 
obslužnosti 
v regionu 
modernizací 
doprovodné 
infrastruktury a 
integrací 
jednotlivých druhů 
dopravy šetrných 
k životnímu 
prostředí 

- Zvýšení atraktivity veřejné 
hromadné dopravy v regionu 

- Zavádění a postupné 
zlepšování ekologizace ve 
veřejné dopravě 

- Zlepšení dopravní 
dostupnosti veřejnou dopravou 
v regionu pro všechny skupiny 
obyvatel 

Též: 

Podnikatelské subjekty  

Zákon č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (§2 odst. 
2, písm. a) až c) zákona) 

Zákon č. 455/1991 Sb.,           
o živnostenském podnikání 
ve znění pozdějších předpisů 

4.1 
Budování a 
rozvoj atraktivit 
a infrastruktury 
cestovního ruchu 

Kvalitní 
infrastruktura pro 
rozvoj cestovního 
ruchu v regionu 

- Rozvinutá základní a 
doprovodná infrastruktura pro 
turistiku 

- Dobrá dostupnost a efektivní 
využití místních atraktivit pro 
rozvoj cestovního ruchu 

- Rozvinutá infrastruktura pro 
rozvoj lázeňství v regionu 

Též: 

Podnikatelské subjekty s delší 
než dvouletou účetní historií 
(právnické a fyzické osoby)  

Zákon č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (§2 odst. 
2, písm. a) až c) zákona) 

Zákon č. 455/1991 Sb.,           
o živnostenském podnikání 
ve znění pozdějších předpisů 

4.2 
Zlepšování 
kvality a nabídky 
ubytovacích a 
stravovacích 
zařízení 

Vysoká kvalita a 
dostatečná 
kapacita 
ubytovacích a 
stravovacích 
zařízení pro rozvoj 
cestovního ruchu v 
regionu 

- Pestrá a vyvážená nabídka 
ubytovacích a stravovacích 
zařízení v regionu odpovídající 
poptávce 

- Dostatečné zázemí 
doprovodné infrastruktury 
k ubytovacím zařízením 
umožňující celoroční využití 
potenciálu cestovního ruchu 
pro rozvoj regionu 

Též: 

Podnikatelské subjekty s delší 
než dvouletou účetní historií 
(právnické a fyzické osoby)  

Zákon č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (§2 odst. 
2, písm. a) až c) zákona) 

Zákon č. 455/1991 Sb.,           
o živnostenském podnikání 
ve znění pozdějších předpisů 

4.3 
Podpora 
marketingu            
a tvorby a 
rozvoje produktů 
cestovního ruchu 

Trvalý zájem a 
dostatečná 
informovanost 
turistů o regionu 

- Široké fungující partnerství 
mezi subjekty cestovního 
ruchu v regionu 

- Komplexní rezervační              
a informační systémy 
cestovního ruchu 

- Efektivní koordinace 
cestovního ruchu 
prostřednictvím jednotných 
mechanismů a účinného 
marketingu 

- Rozvoj nových produktů          
a programů cestovního ruchu 
včetně dostatečného 
personálního zázemí 

Též: 

Podnikatelské subjekty s delší 
než dvouletou účetní historií 
(právnické a fyzické osoby)  

Zákon č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (§2 odst. 
2, písm. a) až c) zákona) 

Zákon č. 455/1991 Sb.,           
o živnostenském podnikání 
ve znění pozdějších předpisů 
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Region Severovýchod 
Charakteristika oblasti podpory či opatření 

Oblast podpory 
(opatření) Globální cíl Specifické (operační) cíle 

Příjemci podpory 
(podniky) 

 
1.2 
Podpora projektů 
zlepšujících 
dopravní 
obslužnost území 

Zajistit kvalitní 
standard dopravní 
obslužnosti 
v regionu integrací 
jednotlivých druhů 
dopravy šetrných 
k životnímu 
prostředí 

- Zlepšit dopravní obslužnost 
v regionu veřejnou hromadnou 
dopravou 

- Zvýšit podíl ekologické veřejné 
dopravy 

- Zvýšit atraktivitu veřejné 
hromadné dopravy 

- Zlepšit dostupnost veřejné 
dopravy pro občany s omezenou 
schopnost,í pohybu a orientace 

- Zvýšit bezpečnost provozu 
cyklistické dopravy 

Též: 
Podnikatelské subjekty 
(právnické i fyzické 
osoby) 

3.1 
Rozvoj měst 

Kvalitní 
infrastruktura a 
široké spektrum 
služeb pro rozvoj 
cestovního ruchu v 
regionu 

- Vysoká kvalita a dostačující 
kapacita základní infrastruktury 
cestovního ruchu 

- Rozvinutá doprovodná 
infrastruktura pro cestovní ruch 
na území regionu 

- Dobrá dostupnost turisticky 
atraktivních míst a památek pro 
návštěvníky 

- Využití atraktivit a specifik 
regionu prostřednictvím široké 
nabídky produktů cestovního 
ruchu 

Též: 
Podnikatelské subjekty – 
malé a střední podniky 
(MSP) 

4.1 
Podpora rozvoje 
infrastruktury 
pro podnikání 

Rozšíření a zlepšení 
využitelnosti 
nemovitostí 
určených pro 
podnikatelské 
aktivity 

- Napojit lokality určené pro 
podnikatelské využití na tzv. 
síťovou strukturu 

- Využít zanedbané a nevyužité 
objekty a plochy pro podnikání 

Též: 
Podnikatelské subjekty 
právnické a fyzické osoby 
– malé a střední podniky 
(MSP) 
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Region Jihovýchod 
Charakteristika oblasti podpory či opatření 

Oblast podpory 
(opatření) Globální cíl Specifické (operační) cíle 

Příjemci podpory 
(podniky) 

1.2 
Rozvoj dopravní 
obslužnosti  
a veřejné 
dopravy 

Zajistit zlepšení 
dopravní obslužnosti 
území a zlepšovat 
úroveň veřejné 
dopravy v regionu 
s důrazem na 
podporu 
environmentálně 
šetrných druhů 
veřejné dopravy 

- Zvýšení zájmu obyvatel regionu, 
návštěvníků a turistů o využívání 
veřejné dopravy 

- Podnícení územní mobility 
obyvatelstva 

- Usnadnění pohybu osob 
s omezenou schopností pohybu       
a orientace 

- Vytvoření fungujícího protipólu 
k individuální automobilové 
dopravě 

- Zajištění dopravní obslužnosti 
v hospodářsky a turisticky 
atraktivních územích a jejich 
propojení s okrajovými (vnitřně 
periferními) částmi regionu 

Též: 
Podnikající subjekt 
zajišťující základní 
dopravní obslužnost 
v rámci závazku veřejné 
služby 

2.1 
Rozvoj 
infrastruktury 
pro cestovní ruch 

Zkvalitňovat  
a rozvíjet 
infrastrukturu  
a technické zázemí 
pro rozvoj 
udržitelného 
cestovního ruchu  
v regionu 

- Zkvalitnění a rozvoj základní        
a doprovodné infrastruktury pro 
cestovní ruch 

- Obnova, trvalá údržba, 
zpřístupnění a využití památek 
regionálního významu 

- Zvýšení podílu ekologicky 
šetrných forem turistiky 
(cykloturistika, pěší turistika, 
venkovská turistika) na cestovním 
ruchu v regionu 

Též: 
Malí a střední 
podnikatelé, jejichž 
současným předmětem 
činnosti je podnikání 
v cestovním ruchu 
s minimálně dvouletou 
historií 

2.2 
Rozvoj služeb 
cestovního ruchu 

Zkvalitnit a rozvíjet 
marketingové, 
propagační a 
informační služby, 
organizaci řízení 
cestovního ruchu         
a produkty 
v cestovním ruchu 
v regionu 

- Podpora koncepčního                   
a strategického přístupu k řešení 
rozvoje cestovního ruchu 
v regionu 

- Využití potenciálu regionu jeho 
efektivní propagací 

- Zkvalitnění informační obsluhy 
v cestovním ruchu v regionu 

Též: 
Malí a střední 
podnikatelé, jejichž 
současným předmětem 
činnosti je podnikání 
v cestovním ruchu 
s minimálně dvouletou 
historií 

3.1 
Rozvoj 
urbanizačních 
center 

Rozvoj 
socioekonomických 
funkcí urbanizačních 
center jako 
akcelerátorů růstu       
a rozvoje regionu 

- Zlepšení městských funkcí            
a konkurenceschopnosti měst, 
posílení jejich image 

- Zvýšení kvality prostředí pro 
život ve městě 

- Podpora rozvoje a zkvalitnění 
občanské vybavenosti 

- Zvýšení kvality péče o zdraví 
obyvatel regionu 

- Vytvoření podmínek pro sociální 
integraci osob postižených 
sociální exkluzí 

- Regenerace. Revitalizace              
a konverze lokalit s hrozbou 
územní a sociální segregace 

- Podpora inovací 

Též: 
Malí a střední 
podnikatelé (jen pokud 
budou svůj projekt 
realizovat na správním 
území vymezených 
měst) 
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pokračování 

Region Jihovýchod 
Charakteristika oblasti podpory či opatření 

Oblast podpory 
(opatření) Globální cíl Specifické (operační) cíle 

Příjemci podpory 
(podniky) 

3.2 
Rozvoj 
regionálních 
středisek 

Posilování úlohy 
regionálních 
středisek jako dalších 
významných 
rozvojových center 
regionu Jihovýchod 

- Zvýšení atraktivity městského 
prostředí pro obyvatele regionu, 
města, turisty a podnikatele 

- Podpora rozvoje a zkvalitnění 
občanské vybavenosti 

- Regenerace, revitalizace              
a konverze lokalit s hrozbou 
územní a sociální segregace 

- Obnova technické a doprovodné 
infrastruktury v revitalizovaných 
oblastech 

Též: 
Malí a střední 
podnikatelé (jen pokud 
budou svůj projekt 
realizovat na správním 
území vymezených 
měst) 

3.3 
Rozvoj                    
a stabilizace 
venkovských 
sídel 

Udržitelný rozvoj         
a stabilizace sídel        
ve venkovském 
prostoru a zvýšení 
jejich atraktivity pro 
život 

- Hospodářské oživení 
venkovských sídel 
prostřednictvím nových aktivit 

- Zvýšení estetičnosti a kvality 
venkovského prostředí v regionu 

- Zvýšení kvality, úrovně                
a dostupnosti zdravotnických          
a sociálních služeb a služeb 
občanské vybavenosti 

- Zastavení trendu vysídlování 
venkovských oblastí 

Též: 
Malí a střední 
podnikatelé 

 

 
Region Střední Morava 

Charakteristika oblasti podpory či opatření 
Oblast podpory 

(opatření) Globální cíl Specifické (operační) cíle 
Příjemci podpory 

(podniky) 

1.2 
Veřejná doprava 

Zajištění kvalitního 
a spolehlivého 
systému veřejné 
dopravy v regionu 
modernizací              
a integrací 
jednotlivých druhů 
dopravy 

- Zvýšení atraktivity a efektivnosti 
veřejné dopravy integrací obsluhy 
území jednotlivými dopravci 

- Zvýšení dostupnosti veřejné 
dopravy pro občany se sníženou 
schopností pohybu a orientace 

- Snížení dopadu veřejné dopravy 
na životní prostředí 

Též: 
Podnikatelské subjekty 
(právnické a fyzické 
osoby) podle zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (§2 
odst. 2, písm. a) až c) 
zákona) 

1.2 
Bezmotorová 
doprava 

Zvýšení kvality 
infrastruktury pro 
bezmotorovou 
dopravu 

- Zvýšení bezpečnosti cyklistické 
dopravy 

- Rozšíření a propojení stávající 
sítě cyklostezek 

Též: 
Podnikatelské subjekty 
(právnické a fyzické 
osoby) podle zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (§2 
odst. 2, písm. a) až c) 
zákona) 

2.4 
Podpora 
podnikání 

Zlepšení podmínek 
pro rozvoj malých  
a středních podniků 
zvýšením 
využitelností 
nemovitostí 
určených pro jejich 
podnikatelské 
aktivity 

- Napojení lokalit určených pro 
podnikatelské využití na tzv. 
síťovou infrastrukturu 

- Využití zanedbaných                    
a nevyužitých objektů a ploch pro 
podnikání 

Též: 
Malé a střední podniky 
(MSP) - Podnikatelské 
subjekty (právnické a 
fyzické osoby) podle 
zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 
(§2 odst. 2, písm. a) až c) 
zákona) 

 



2. Podpora malých a středních podniků 
 
 

 112

Region Moravskoslezsko 
Charakteristika oblasti podpory či opatření 

Oblast podpory 
(opatření) Globální cíl Specifické (operační) cíle 

Příjemci podpory 
(podniky) 

2.1.2  
Rozvoj 
infrastruktury 
sociálních služeb 

Zvýšit kvalitu 
sociálních služeb       
a vytvořit 
podmínky pro 
zajištění jejich 
optimální 
dostupnosti 

 
Též: 
Podnikatelské subjekty 
(vyjma chráněných dílen) 

 
2.2.1 
Výstavba, 
revitalizace  
a modernizace 
turistické 
infrastruktury, 
doprovodných 
služeb  
a atraktivit 
cestovního ruchu 

Zvýšit atraktivitu 
regionu výstavbou, 
revitalizací                
a modernizací 
turistické 
infrastruktury, 
doprovodných 
služeb a atraktivit 
cestovního ruchu 

- Využít industriální památky, 
technické zajímavosti a památky 
kulturního dědictví jako atraktivity 
cestovního ruchu 

- Připravit vytipované památky 
pro zápis do seznamu Světového 
kulturního dědictví UNESCO 

- Budovat a rozvíjet stávající 
návštěvnická centra s důrazem na 
cílovou skupinu „rodina s dětmi“ 
(turistické, rekreačně-zábavní         
a sportovní areály) 

- Budovat a modernizovat 
vybavenost v oblasti sportu, 
rekreace a lázeňství 

- Přispět ke zkvalitnění turistické 
infrastruktury 

Též: 
Podniky 

2.2.2 
Rozvoj  
a zvyšování 
úrovně 
ubytovacích 
zařízení 

Zvýšit kvalitu 
ubytovacích 
zařízení 

- Zvýšit standard ubytovacích 
zařízení 

- Zlepšit úroveň poskytovaných 
služeb cestovního ruchu 

Též: 
Malé a střední podniky 
Podniky ve městě 
s lázeňským statutem 

2.2.3 
Zvýšení kvality 
turistických 
informačních 
center 

Zlepšit 
informovanost          
o cestovním ruchu 
v regionu zvýšením 
kvality práce 
turistických 
informačních center 

- Zlepšit a rozšířit služby 
turistických informačních center 

- Zlepšit informační systém 

Též: 
Malé a střední podniky 

2.3 
Podpora 
využívání 
brownfields 

Vhodným 
způsobem využít 
opuštěné areály 
v souladu                 
s potřebami 
regionu 

- Revitalizovat opuštěné areály        
a připravit je pro další využití 

Též: 
Podnikatelské subjekty 

2.4 
Marketing 
regionu 

Zlepšit image kraje 

- Zlepšit mediální obraz kraje 

- Upevnit pozici kraje v rámci ČR 
a EU 

- Rozvinout touch point značky 
kraje 

Též: 
Podnikatelské subjekty 
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2.7.4 Dílčí závěry 
 

Operační programy vycházející z Národního strategického referenčního rámce 
jsou zaměřeny prioritně na podporu rozvoje ekonomiky s důrazem na budování 
efektivní infrastruktury. V určitém omezeném rozsahu se zaměřují na přímou podporu 
malých a středních podniků, resp. na jejich cílovou nepřímou podporu 
s bezprostředním dopadem na jejich rozvoj. Realizační programy tohoto typu jsou 
především součástí Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 a také 
součástí některých prioritních os regionálních operačních programů. 

Operační program Podnikání a inovace pro období let 2007-2013 navazuje na 
Operační program Průmysl a podnikání pro období let 2004-2006. Operační program 
Průmysl a podnikání pro období 2004-2006 navazoval na některé programy podpor 
realizované v období před vstupem České republiky do Evropské unie, a to především 
programy podporované z národních zdrojů. Zkušenosti z implementace a realizace 
programů podpory založených před vstupem České republiky do Evropské unie se 
pozitivně projevily při implementaci Operačního programu Průmysl a podnikání na 
období 2004-2006. Výsledky dosažené při realizaci tohoto programu jsou proto vcelku 
uspokojivé. 

Operační program Podnikání a inovace pro období 2007-2013 obsahovým 
zaměřením navazuje na Operační program Průmysl a podnikání a jeho implementace 
se opírá o zkušenosti získané z minulého období. Operační program Podnikání a 
inovace umožňuje podnikatelským subjektům získat přímou podporu ve formě dotací 
nebo ve formě zvýhodněných úvěrů či záruk. Na jeho implementaci se rozhodující 
měrou podílí Česká agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest (u tzv. 
dotačních programů) a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (u programů 
zaměřených na usnadnění přístupu malých a středních podniků k úvěrům). 

Formy a intenzita veřejné podpory v rámci Operačního programu Podnikání a 
inovace se v řadě případů liší v závislosti na velikostní kategorii podniku, který je 
příjemcem podpory. Výraznější upřednostnění drobných podnikatelů je možno 
pozorovat především u programů, jejichž cílem je zakládání firem a jejich stabilizace 
v raném období jejich života. K upřednostnění drobných a malých podnikatelů jsou 
využívány podmínky pro čerpání dotací či podmínky pro přístup k úvěru, 
konkretizované ve výzvách vyhlašovaných k jednotlivým realizačním programům 
Operačního programu Podnikání a inovace. 

Podpora v rámci realizačních programů Operačního programu Podnikání a 
inovace nemá kontinuální charakter. Žádost o příslušný druh podpory lze podat ve 
lhůtách stanovených jednotlivými výzvami k těmto programům. Způsob implementace 
realizačních programů podpory založený na časově omezených výzvách k podání 
žádostí je předmětem kritiky ze strany potenciálních žadatelů o poskytnutí podpory. 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007-2013 je pro 
podávání žádostí o dotace zaveden nový systém podávání žádostí v elektronické 
formě. Tento systém má přispět k racionalizaci a objektivizaci posuzování žádostí o 
poskytnutí podpory a k urychlení procesu rozhodování o žádostech. Rovněž sledování 
realizace příslušných podpořených projektů by mělo být řešeno elektronickými vstupy. 
Do informačního systému ke sledování procesu schvalování a realizace podpořených 
projektů budou mít přístup podniky, jichž se příslušný projekt týká. Jednotná forma 
elektronického předkládání žádostí o poskytnutí podpory klade zvýšené nároky na 
žadatele a lze očekávat, že zejména drobní podnikatelé se neobejdou bez podpory 
poradenských firem. 



2. Podpora malých a středních podniků 
 
 

 114

Regionální operační programy vyhlášené pro jednotlivé regiony NUTS 2 (s 
výjimkou regionu tvořeného územím hlavní města Prahy) navazují na některé prvky 
Společného regionálního operačního programu pro období 2004-2006. Jsou výrazně 
orientovány na rozvoj regionální infrastruktury a poskytnou prostor pro přímou 
programovou podporu vybraným typům malých a středních podniků, především 
podnikům činným v oblasti cestovního ruchu a veřejné osobní dopravy.  

Využití podpor z příslušných programů předpokládá existenci racionálního 
podnikatelského záměru. Využití programů podpor by tudíž mělo být nástrojem 
realizace podnikatelské strategie, ať již v počátečním stadiu nebo ve zralém stadiu 
existence firmy. Programy podpor by měly být podnikateli vnímány jako příležitost, jak 
realizovat své rozvojové záměry efektivněji z hlediska věcného i časového. V tomto 
směru lze využívání programů podpor považovat za akcelerátor rozvoje či dokonce 
expanze konkrétního podnikatelského subjektu. Programová podpora by měla 
podnikateli umožnit překonat úzké místo, které limituje jeho podnikání. Především 
v tomto kontextu je třeba sledovat možnosti, které konkrétní programy a jejich výzvy 
podnikatelům skýtají. 

Systém vyhlašování výzev vyžaduje, aby podnikatel průběžně sledoval a 
vyhodnocoval vyhlášené výzvy ke konkrétním programům podpor tak, aby měl 
reálnou šanci využít podpory z programu, který nejvíce koresponduje s jeho 
rozvojovým záměrem. Sledování vyhlašování výzev v rámci příslušných programů je 
nejvhodnější prostřednictvím internetových stránek řídících orgánů (správců) 
příslušných programů, poskytovatelů podpor nebo implementačních agentur. 

Drobný a malý podnikatel, který se v problematice podpor, často zejména 
v souvislosti se svými omezenými časovými možnostmi, obtížně orientuje, může 
využít vhodnou poradenskou instituci, která se zprostředkováním informací o 
programech podpor, popřípadě přípravou návrhů žádostí o poskytnutí podpor 
profesionálně zabývá. I v případě, kdy pro žadatele zpracuje návrhy příslušného 
podání externí subjekt, měl by být nicméně žadatel schopen posoudit obsahovou a 
rámcově i procedurální stránku navrhovaného postupu, tedy podání, jímž bude ve 
vztahu k poskytovateli podpory vázán. 

Z hlediska úspěšné realizace podpořeného projektu má mimořádný význam 
respektování všech podmínek a pravidel, které se na příslušný program podpory 
vztahují. Příjemce podpory by měl důsledně dbát na dodržení všech podmínek 
obsažených v programové dokumentaci i v rozhodnutí o poskytnutí dotace či ve 
smlouvě o poskytnutí úvěru nebo záruky. 

 
2.8 Národní programy podpory malých a středních 
podniků 
 
2.8.1  Národní programy podpor MSP na rok 2007 

 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2006 č. 1425 vyhlásilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu „Národní programy podpory malého a 
středního podnikání s platností na rok 2007“. Nad rámec programové podpory 
malých a středních podniků v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, 
popřípadě jiných programů spolufinancovaných z prostředků EU, jsou v roce 2007 
poskytovány podpory malým a středním podnikům, resp. podnikatelům (dále též jen 
„MSP“), prostřednictvím pěti národních programů podpory. Konkrétně se jedná o: 
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- Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na 
území Hlavního města Prahy „TRH“  

- Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních „CERTIFIKACE“ 

- Program podpory designu pro malé a střední podnikatele „DESIGN“ 

- Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí „ALIANCE“ 

 
1. Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. 
rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace „VÝVOJ“ 
 
Navrhovatelem všech výše uvedených programů je MPO a poskytovateli podpory 
jsou: 

- Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. (ČMZRB) u programů TRH                
a CETIFIKACE, 

- Design centrum České republiky (DC ČR) u programu DESIGN a  

- MPO u programů ALIANCE a VÝVOJ.  

Programy jsou vesměs určeny pro podnikatelské subjekty splňující klasifikační 
kritéria EU pro MSP. Některé konkrétní druhy podpor se poskytují pouze malým, 
popřípadě začínajícím podnikatelům (včetně fyzických osob). Účast v programu často 
zakládá omezení přístupu příjemce podpory k podporám z jiných programů. 

Jednotlivé národní programy podpory MSP vycházejí ze stejných či obdobných 
principů, jimiž se řídí programy podpor k realizaci operačních programů financovaných 
částečně i z evropských fondů. Analogické jsou mimo jiné zejména požadavky na 
způsobilost žadatele a postupy při vymezení odvětví, která jsou způsobilá pro 
podporu. 

Výraznou zvláštností národních programů podpor MSP na rok 2007 je 
skutečnost, že se v různém rozsahu týkají i projektů realizovaných na území Hlavního 
města Prahy. 
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Základní charakteristika jednotlivých programů je zřejmá z následujícího 
přehledu: 
 
Celkový přehled a rámcové zaměření programů („PRG“) podpory MSP 

PROG Cíl programu Příjemce 
Forma / druh 

podpory 
Poskytovatel 

Účast v dalších 
programech 

T
R

H
 

Podpora externího 
financování pro projekty 
začínajících podnikatelů, 
které splňují velikostní 
kritéria EU pro drobné 
podnikatele (dále též jen 
„DP“) na území hl. města 
Prahy 
 
Podpora realizace 
podnikatelských projektů 
MSP na území Hl. města 
Prahy zaměřených na 
investice, a tím na 
zvyšování konkurence-
schopnosti těchto 
podnikatelů 
 

DP 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSP 
 

Bezúročný úvěr pro 
DP 
 
Zvýhodněná záruka 
s finančním 
příspěvkem 
k zaručovanému 
úvěru pro DP 
 
Zvýhodněná záruka 
pro MSP 
 
 

ČMZRB 

OMEZENA 
Ke způsobilým 
výdajům projektu 
uhrazeným 
z bezúročného úvěru 
z tohoto programu 
nelze využívat jinou 
veřejnou podporu, 

 

zvýhodněnou záruku 
nelze poskytnout, 
pokud zaručovaný 
úvěr je veřejnou 
podporou nebo je 
určen na financování 
projektu, který již 
byl podpořen 
bezúročným úvěrem 
nebo pokud by 
intenzita veřejné 
podpory přesáhla 
omezení stanovená 
regionální mapou 
intenzity veřejné 
podpory 

C
E

R
T
IF

IK
A

C
E

 

Podpora MSP při získávání 
certifikace ISO a 
zapojování do Programu 
EMAS 
 
Usnadnění účasti malých 
a středních podnikatelů 
v obchodních veřejných 
soutěžích a soutěžích 
o veřejné zakázky 

MSP 

Příspěvek na získání 
certifikátu 
 
 
Záruka za návrh do 
výběrového řízení 
 

ČMZRB 

NEOMEZENA 
Účast v tomto 
programu 
nevylučuje možnost 
účasti v dalších 
českých i 
zahraničních 
programech 

D
E
S

IG
N

 

Pomoc při začleňování 
designu do podnikatelské 
strategie MSP a při výběru 
vhodného designéra 
 
Vytváření podmínek pro 
účinnou spolupráci 
designéra s podnikatelem 
s cílem posílení konkurence 
schopnosti MSP 

MSP 

Dotace na 
designérské 
poradenské služby 
a na designérské 
poradenské služby 
na vytvoření 
autorského díla 
externích 
konzultantů 
zahrnující 
- výrobkový design 
- interiérový design 
- grafický design 
- propagaci designu 

DC ČR 

OMEZENA: 
Ke způsobilým 
výdajům 
podpořeným nebo 
uhrazeným z tohoto 
programu nelze 
poskytnout jinou 
veřejnou podporu 
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PROG Cíl programu Příjemce 
Forma / druh 

podpory 
Poskytovatel 

Účast v dalších 
programech 

A
L
IA

N
C

E
 

Zvýšení konkurence 
schopnosti MSP, které jsou 
právnickými osobami, na 
zahraničních trzích 
prostřednictvím 
- podpory mezinárodních 
marketingových aktivit 
aliance s komplementárním 
sortimentem či ekonomickou 
činností pro konkrétní 
dodávku 
- prosazování myšlenky 
posilování spolupráce MSP 
v zahraničí 

MSP 
 

Dotace do výše   
50 % nákladů 
projektu 
poskytovaná 
následně po 
skončení realizace 
jednotlivých 
aktivit projektu   
na základě žádosti 
o proplacení 
podpory 

MPO 
 

OMEZENA: 
Ke způsobilým 
výdajům 
podpořeným nebo 
uhrazeným z tohoto 
programu nelze 
poskytnout jinou 
veřejnou podporu 

V
Ý

V
O

J 

Podpora účasti MSP na řešení 
projektů výzkumu, 
technického rozvoje a 
demonstrací v rámci 7. 
rámcového programu 
zaměřeného na zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti 

MSP 
Podpora je 
poskytována 
formou dotace 

MPO 

 

OMEZENA: 
Ke způsobilým 
výdajům z tohoto 
programu nelze 
poskytnout jinou 
veřejnou podporu 

 

 

Příjemce podpory musí splňovat všeobecné základní podmínky:  

- Musí být (pokud v příslušném programu není pro příslušný druh podpory stanoveno 
jinak) malým a středním podnikatelem ve smyslu definice používané v EU. 

- Musí být na území České republiky oprávněn k podnikání odpovídajícímu 
podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. 

- Podporovanou podnikatelskou činnost musí vykonávat na území České republiky, 
resp. na území Hl. města Prahy (u programu TRH). 

- Musí být registrován jako plátce daně z příjmu na příslušném finančním úřadě. 

- Nesmí mít žádné nedoplatky vůči:  

- finančnímu úřadu,  

- České správě sociálního zabezpečení,  

- zdravotním pojišťovnám,  

- Pozemkovému fondu,  

- Fondu národního majetku,  

- Státnímu fondu životního prostředí,  

- Státnímu fondu rozvoje bydlení,  

- Celní správě ČR, 

- Státnímu fondu kultury, 

- Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, 

- Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu,  

- krajům, obcím a svazkům obcí,  
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- poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 
unie. 

- Nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. 

- V případě programu ALIANCE se výše uvedené podmínky týkají leadera i všech 
členů aliance. 

 

Z možnosti získat podporu jsou vyloučeni podnikatelé: 

- na jejichž majetek byl vyhlášen konkurz,  

- bylo jim povoleno vyrovnání s věřiteli,  

- byl zamítnut jejich návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, 

- bylo proti nim vydáno soudem usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jejich 
majetek, 

- jsou v likvidaci, 

- jsou příjemci podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (podle 
sdělení Komise č. 2004/C244/02); omezení neplatí pro malé podnikatele. 

V případě programu ALIANCE se výše uvedené omezení vztahuje na leadera i 
na všechny členy aliance. 

Projekty podporované v rámci příslušných programů se musí převážně týkat 
ekonomické činnosti uvedené v příslušném seznamu odvětvové klasifikace 
ekonomických činností (OKEČ) platném pro příslušný program a musí být 
realizovány na území České republiky, resp. na území Hlavního města Prahy v případě 
programu TRH.  

Specifické podmínky programů a výše (rozsahu) podpor a případná 
zvláštní omezení pro jejich čerpání jsou shrnuty do následujícího přehledu. 
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Specifické podmínky jednotlivých programů a výše podpor 
 

PRG Výše podpory Podmínky a pravidla Zvláštní omezení 

T
R

H
 

Podpora ve formě 
bezúročného úvěru 
poskytovaná pouze drobným 
podnikatelům, kteří realizují 
projekt na území Hlavního města 
Prahy. Zvýhodněný úvěr může 
činit až 0,75 mil Kč pro 
podnikající fyzickou osobu, resp. 
1,5 mil. Kč pro podnikající 
právnickou osobu s více 
společníky či členy. Bezúročný 
úvěr lze poskytnout až do výše 
90% předpokládaných 
způsobilých nákladů projektu se 
splatností nejvýše 7 let. 

Podpora se poskytuje podle 
pravidla de minimis.  
Příjemcem podpory může být 
fyzická osoba - podnikatel nebo 
společnost s ručením 
omezeným, veřejná obchodní 
společnost nebo družstvo, 
kromě bytového družstva (dále 
jen „podnikající právnická 
osoba“) zaregistrovaná jako 
poplatník daně z příjmu v roce 
podání žádosti o podporu nebo 
v roce předchozím. U 
podnikajících fyzických osob 
musí přitom jít o první registraci 
nebo o registraci nejméně 7 let 
od ukončení předcházející 
registrace nebo po té, co byla 
společníkem či členem 
podnikající právnické osoby, 
event. podnikala v uplynulých 7 
letech v zahraničí. Stejné 
podmínky platí pro společníky 
nebo členy podnikající právnické 
osoby. 

Bezúročný úvěr se zajišťuje 
směnkou avalovanou nejméně 
jednou fyzickou nebo 
právnickou osobou.  
Příjemce podpory ve formě 
bezúročného úvěru musí doložit 
jako součást žádosti certifikát     
o absolvování alespoň jednoho 
z rekvalifikačních 
(vzdělávacích) programů pro 
pracovní činnost „Základy 
podnikání“ akreditovaných 
MŠMT vystavený na jméno 
podnikatele - fyzické osoby 
nebo na jméno společníka nebo 
člena podnikající právnické 
osoby. 
Podpora ve formě bezúročného 
úvěru může být poskytnuta 
pouze jednou a nelze ji 
poskytnou souběžně se 
zvýhodněnou zárukou 
s finančním příspěvkem 
k zaručovanému úvěru. 

 
 
PRG Výše podpory Podmínky a pravidla Zvláštní omezení 

T
R

H
 

Zvýhodněná záruka 
s finančním příspěvkem 
k zaručenému úvěru 
poskytovaná pouze drobným 
podnikatelům je poskytována 
až do výše 80 % jistiny 
zaručovaného úvěru. 
Zaručovány mohou být úvěry do 
1,5 mil. Kč s dobou splatnosti 
delší než tři roky. Příjemce 
podpory hradí pouze část ceny 
záruky ve výši 0,1 % p.a. z výše 
záruky. Současně s poskytnutím 
záruky je mu poskytnut finanční 
příspěvek ve výši 3 % p.a. 
z výše záruky k úhradě zbývající 
části ceny záruky. 
 
Spolu se zárukou je poskytován 
finanční příspěvek 
k zaručovanému úvěru, a to ve 
výši 15 % vyčerpaného 
zaručeného úvěru. 

Podpora se poskytuje podle 
pravidla de minimis.  
Příjemcem podpory může být 
fyzická osoba - podnikatel nebo 
společnost s ručením 
omezeným, veřejná obchodní 
společnost nebo družstvo, 
kromě bytového družstva (dále 
jen „podnikající právnická 
osoba“) zaregistrovaná jako 
poplatník daně z příjmu v roce 
podání žádosti o podporu nebo 
v roce předchozím. U 
podnikajících fyzických osob 
musí přitom jít o první registraci 
nebo o registraci nejméně 7 let 
od ukončení předcházející 
registrace nebo po té, co byla 
společníkem či členem 
podnikající právnické osoby, 
event. podnikala v uplynulých 7 
letech v zahraničí. Stejné 
podmínky platí pro společníky 
nebo členy podnikající právnické 
osoby. 

Zvýhodněná záruka s finančním 
příspěvkem k zaručovanému 
úvěru je poskytována pouze 
k úvěrům bank, které mají 
s ČMZRB uzavřenou smlouvu       
o podmínkách poskytování 
záruk zjednodušeným 
postupem. Seznam těchto bank 
je dostupný na internetové 
adrese www.cmzrb.cz 
 
Finanční příspěvek 
k zaručovanému úvěru je 
vyplacen, pokud příjemce 
podpory doručí do 2 let ode dne 
uzavření smlouvy o podpoře 
poskytovateli podpory zprávu     
o ukončení realizace projektu      
a plnění podmínek programu      
a potvrzení úvěrující banky        
o vyčerpané částce zaručeného 
úvěru. Podpora ve formě 
zvýhodněné záruky může být 
poskytnuta pouze jednou           
a nelze ji poskytnout souběžně 
s podporou ve formě 
bezúročného úvěru. 
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PRG Výše podpory Podmínky a pravidla Zvláštní omezení 

T
R

H
 

Zvýhodněná záruka pro MSP 
je poskytována do výše 80 % 
jistiny zaručeného úvěru. 
Podnikatel hradí pouze část ceny 
záruky ve výši 0,1-0,3 % p.a. 
z výše záruky. Současně 
s poskytnutím záruky je mu 
poskytnut finanční příspěvek ve 
výši 4 % z výše záruky k úhradě 
zbývající části ceny záruky. 
Pokud má úvěrující banka 
s poskytovatelem podpory 
uzavřenou smlouvu o 
podmínkách poskytování záruk 
zjednodušeným způsobem, 
mohou být takto zajišťovány 
bankovní úvěry do výše 5 mil. 
Kč. Výše záruky v tomto případě 
činí 70 % jistiny zaručovaného 
úvěru a cena záruky hrazená 
příjemcem je pevně stanovena 
ve výši 0,1 p.a. z výše záruky. 
Současně s poskytnutím záruky 
je příjemci podpory poskytnut 
finanční příspěvek 3 % p.a. 
z výše záruky k úhradě zbývající 
části ceny záruky. Záruka může 
být v těchto případech 
poskytnuta jen jako podpora de 
minimis.  
 

Záruka je poskytována na 
základě Nařízení Komise (ES)      
č. 70/2001 o použití článků 87     
a 88 Smlouvy EU na státní 
podpory malým a středním 
podnikům v platném znění nebo 
jako podpora de minimis. 
Záruka za úvěr či část úvěru 
určenou na pořízení zásob  
a drobného hmotného  
a nehmotného majetku je 
poskytována pouze jako 
podpora de minimis. Výše 
zaručovaného úvěru nesmí 
v případě, kdy je poskytována 
záruka na základě Nařízení 
Komise č. 70/2001 v platném 
znění a intenzita veřejné 
podpory dosáhne zvýšené 
úrovně přípustné pro malé  
a střední podnikatele, překročit 
75 % předpokládaných 
způsobilých výdajů projektu. 

Maximální intenzita veřejné 
podpory nesmí v případě 
poskytnutí záruky podle nařízení 
Komise č. 70/2001 v platném 
znění přesáhnout hranice 
stanovené regionální mapou 
veřejné podpory, které jsou 
stanoveny pro jednotné části 
Hlavního města Prahy. Tyto 
hranice tvoří pro Prahu 4-9, 
Prahu 11-15, Prahu 18 a 19, 
Prahu-Přední Kopanina, Prahu-
Suchdol, Prahu-Dolní 
Měcholupy, Prahu-Štěrboholy  
a Prahu-Zličín 30 %v případě 
malých podnikatelů a 20 % 
v případě středních podnikatelů. 
Pro ostatní části Prahy platí limit 
maximální intenzity veřejné 
podpory 20 % pro malé 
podnikatele a 10 % pro střední 
podnikatele. 

 
 
PRG Výše podpory Podmínky a pravidla Zvláštní omezení 
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Příspěvek na získání 
certifikátu je poskytován ve 
výši 50 % způsobilých výdajů na 
odborné poradenské služby 
v souvislosti s certifikací nebo 
zaváděním programu EMAS. 
V případě certifikace 
integrovaného systému podle 
normy ČSN EN ISO 14001:2005 
(EN ISO 14001:2004) společně 
s ČSN EN ISO 9001:2001 (EN 
ISO 9001:2000) je maximální 
výše tohoto příspěvku 300 tis. 
Kč, v ostatních případech 200 
tis. Kč. 
 
 

Příspěvek se vyplácí až po 
získání certifikátu nebo ověření 
environmentálního prohlášení 
subjektu zapojeného do 
programu EMAS a předložení 
dokladů o nákladech na jeho 
pořízení. Podpora se poskytuje 
podle nařízení komise č. 
70/2001 v platném znění. 
 
Certifikace podle norem ISO 
musí být provedena 
certifikačním orgánem, 
akreditovaným signatářem 
Evropské mnohostranné dohody 
o akreditaci. Environmentální 
prohlášení podnikatele 
žádajícího o podporu 
v souvislosti se zavedením 
Programu EMAS musí být 
ověřeno environmentálním 
ověřovatelem akreditovaným 
pro tuto činnost Českým 
institutem pro akreditaci, o.p.s.  
 

Způsobilými výdaji jsou náklady 
na poskytnutí služeb externích 
konzultantů, které nemají 
povahu trvalých nebo 
opakujících se činností nebo 
které se nevztahují k obvyklým 
provozním výdajům podniku  
a byly poskytnuty v souvislosti 
s přípravou na získání 
certifikátu. 
 
Počet příspěvků na získání 
certifikátu není omezen. 
K náhradě nákladů spojených 
s obnovením certifikátu se 
příspěvek neposkytuje.  
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PRG Výše podpory Podmínky a pravidla Zvláštní omezení 
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Záruka za návrh do 
výběrového řízení je 
poskytována minimálně ve výši 
50 tis. Kč, maximálně do výše 5 
mil. Kč. 

Záruka je podporována jako 
podpora de minimis. 

Záruka jako forma poskytnutí 
jistoty může být poskytnuta 
pouze v případě výběrového 
řízení vyhlášeného subjektem se 
sídlem na území České 
republiky. 
 

Záruku lze poskytnout, pokud 
předmětem výběrového řízení je 
dodávka výrobků, zboží, služeb 
a stavebních prací. 
 

 
PRG Výše podpory Podmínky a pravidla Zvláštní omezení 

D
E
S

IG
N

 

Dotace na výrobkový design 
ve výši 50 % uznatelných 
nákladů na poradenské služby 
na vytvoření autorského díla, 
včetně vytvoření modelu až do 
maximální výše 200 tis. Kč. 
 
Dotace na interiérový design 
ve výši 50 % uznatelných 
nákladů na designérské 
poradenské služby a vytvoření 
autorského díla, maximálně do 
výše 150 tis. Kč. 
 
Dotace na grafický design ve 
výši 50 % uznatelných nákladů 
na designérské poradenské 
služby a vytvoření autorského 
díla, maximálně do výše 100 tis. 
Kč. 
 
Dotace na propagaci designu 
– ve výši 50 % autorského díla, 
které bude propagovat design, 
maximálně do výše 200 tis. Kč. 

Autorské dílo musí žadatel 
předložit poskytovateli dotace 
do 6 měsíců od zařazení do 
programu. 
 
 
 
 
Autorské dílo musí žadatel 
předložit poskytovateli dotace 
do 6 měsíců od zařazení do 
programu. 
 
 
 
Autorské dílo musí žadatel 
předložit poskytovateli dotace 
do 6 měsíců od zařazení do 
programu. 
 
 
 
Autorské dílo musí žadatel 
předložit poskytovateli dotace 
do 6 měsíců od zařazení do 
programu. 

Příjemce podpory je povinen 
poskytovat informace o realizaci 
podpořeného projektu v rozsahu 
stanoveném v podmínkách 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
vydaným poskytovatelem 
podpory. 
  
Příjemce podpory je povinen        
o uznatelných nákladech 
projektu a použití dotace vést 
oddělenou evidenci                     
a dokumentaci stanovenou 
v podmínkách rozhodnutí            
o udělení dotace a archivovat 
všechny dokumenty týkající se 
podpořeného projektu po dobu 
10 let od data vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.  
 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
pořízený příjemcem podpory,      
i jen z části z poskytnuté 
dotace, nesmí být, po dobu 
trvání projektu, resp. po dobu 
poskytování dotace, bez 
souhlasu poskytovatele podpory 
prodán třetím osobám.   

 
PRG Výše podpory Podmínky a pravidla Zvláštní omezení 
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Dotace maximálně do výše 50 
% uznatelných nákladů projektu 
až do maximální výše podpory     
2 mil. Kč poskytovaná po dobu 
realizace projektu po dobu 
maximálně jednoho kalendář. 
roku. 

Ke způsobilým nákladům 
projektu patří marketingové 
informace v oblasti mezinárod. 
obchodu a zahraničních trhů 
(max. do výše 100 tis. Kč), 
marketingové propagační 
materiály (max. do výše 400 tis. 
Kč) a náklady, propagaci 
prostřednictvím internetu (max. 
do výše 150 tis. Kč) podle 
pravidla de minimis, náklady na 
účast na výstavách a veletrzích 
a prezentacích v zahraničí 
(pronájem zařízení a provoz 
stánku). 
Dotace je splatná po skončení 
realizace jednotlivých aktivit 
projektu.  

Příjemce podpory (leader 
aliance) musí být právnickou 
osobou se sídlem na území 
Hlavního města Prahy a 
zároveň musí mít podepsánu 
smlouvu o spolupráci 
s minimálně dvěma malými  
a středními podnikateli.  
Podpora na účast na výstavách 
a veletrzích se vztahuje pouze 
na první účast MSP na určitém 
veletrhu nebo výstavě, při 
dalších účastech na výstavách  
a veletrzích lze poskytnout 
podporu podle pravidla de 
minimis maximálně do výše 400 
tis. Kč.  
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PRG Výše podpory Podmínky a pravidla Zvláštní omezení 

V
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Dotace do maximální výše 250 
tis. Kč pro koordinátora projektu 
a do 100 tis. Kč pro účastníka 
projektu: 

 - na zpracování studií 
proveditelnosti max. do výše       
75 %  

- na poradenské služby 
externích poradců a na mzdové 
a režijní náklady související se 
zpracováním projektu do výše 
50% uznatelných nákladů 

O dotaci lze požádat jen na 
náklady spojené s přípravou 
projektu, které nejsou 
podpořeny veřejnými prostředky 
v jiných programech. Jedná se     
o výdaje vzniklé nejdříve 12 
měsíců před uzávěrkou, resp. 
datem dokončení dané výzvy 7. 
RP a nejpozději v den uzávěrky, 
resp. v den ukončení dané 
výzvy 7. RP. Způsobilými 
náklady jsou náklady na 
zpracování studií 
proveditelnosti, mzdové náklady 
pracovníků prokazatelně 
spojené s přípravou projektu, 
náklady na poradenskou činnost 
externích poradců v přímé 
souvislosti se zpracováním 
projektu, prokazatelné režijní 
náklady spojené s přípravou        
a podáním projektu (např. 
cestovní). 

Žádosti o poskytnutí podpory 
dle tohoto programu lze podávat 
pouze na projekty podané do 
výzev 7. RP. Podmínkou pro 
získání podpory na úhradu části 
nákladů spojených s přípravou 
projektů je dosažení minimálně 
50 % z celkového bodového 
hodnocení. Součástí žádosti         
o poskytnutí podpory je 
hodnotící dokument Evropské 
komise. 
Příjemce podpory je povinen        
o uznatelných nákladech 
projektu a použití dotace vést 
oddělenou evidenci                     
a dokumentaci stanovenou 
v podmínkách rozhodnutí  
o udělení dotace a archivovat 
všechny dokumenty týkající se 
podpořeného projektu po dobu 
10 let od data vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.  

 

Pro rok 2008 se s vyhlášením těchto národních programů podpor MSP zatím 
neuvažuje. Není nicméně vyloučeno, že některé aktivity dosud podporované v rámci 
těchto programů budou podpořeny v rámci nových výzev k programům podpory OPPI 
2007-2013. V budoucnu zřejmě budou národní programy podpor MSP využívány spíše 
výjimečně, například v souvislosti s potřebou podpořit podnikatele, kteří utrpěli 
vážnou újmu v důsledku živelních událostí. 

 

2.8.2 Dílčí závěry 
 

Národní programy podpory malého a středního podnikání mají v České 
republice dlouholetou tradici, která sahá hluboko do devadesátých let minulého století. 
Pro malé a střední podniky měly v minulém období zcela rozhodující význam. 
Programy byly cíleně zaměřeny na podporu zakládání a rozvoje firem (včetně podpory 
rozvojových investic MSP) a na zlepšení jejich přístupu ke kapitálu.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie, tedy prakticky v průběhu tzv. 
zkráceného programovacího období na roky 2004-2006 přebírají ve značném rozsahu 
úlohu národních programů podpory MSP programy vyhlašované k realizaci operačních 
programů financovaných s využitím strukturálních fondů EU, především v rámci 
Operačního programu pro Průmysl a podnikání Společného regionálního operačního 
programu. Tento trend dále pokračuje a pro příští rok nebyly národní programy 
podpory MSP vyhlášeny. Je pravděpodobné, že některá ze specifických opatření, která 
tyto programy obsahovaly, budou realizována v rámci konkrétních výzev k některým 
realizačním programům Operačního programu podnikání a inovace pro období 2007-
2013.  

Postupným přesunem těžiště podpory z národních programů podpory malého a 
středního podnikání do operačních programů, jimiž se realizuje Národní strategický 
referenční rámec, především do Operačního programu Podnikání a inovace a do 
regionálních operačních programů je sledován záměr na posílení účinnosti systému 
podpory MSP cestou rozšíření možností financování podporovaných projektů z více 
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zdrojů a do jisté míry tak přispět i ke zvýšení absorpční kapacity České republiky 
pokud jde o čerpání podpory z evropských fondů. 

 
 

2.9 Podpora OSVČ prostřednictvím programů aktivní 
politiky zaměstnanosti 

 

Aktivní politiku zaměstnanosti provádějí v ČR úřady práce na základě platných 
právních předpisů a financují ji ze svého rozpočtu, který jim každý rok přidělí 
Ministerstvo financí na základě podkladů a kalkulací MPSV. Základním právním 
předpisem v oblasti politiky zaměstnanosti je v současnosti zákon o zaměstnanosti č. 
435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zaměstnanosti“. Dále 
pak vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti a vyhláška č. 
519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o 
rekvalifikaci zaměstnanců.  

 

Pro OSVČ připadají v úvahu tyto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti:  

1. společensky účelná pracovní místa,  

2. překlenovací příspěvek,  

3. chráněné pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání, který je osobou se 
zdravotním postižením a rozhodne se vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,  

4. příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo 
obsazené osobou se zdravotním postižením,  

5. rekvalifikace zaměřené na přípravu k podnikání. 

 

Na finanční pomoc od úřadu práce z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti 
neexistuje právní nárok. Je v kompetenci jednotlivých úřadů práce, zda a jak vysoký 
finanční příspěvek žadatelům poskytnou. V každém regionu se do rozhodování o 
přidělení dotací promítají určitá specifika, priority, zásady atd. (Úřady práce při 
realizaci aktivní politiky zaměstnanosti vycházejí zejména ze specifik vyplývajících 
z regionálního trhu práce, struktury uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a 
z objemu přidělených finančních prostředků v rámci schváleného státního rozpočtu. 
Základem pro realizaci aktivní politiky zaměstnanosti na jednotlivých úřadech práce 
jsou „Programy realizace aktivní politiky zaměstnanosti na rok 2007“, které jsou 
zpracovávány na základě analýzy trhu práce v jednotlivých okresech v souladu s cíli 
aktivní politiky zaměstnanosti zadanými MPSV - Sekcí pro správu služeb zaměstnanosti 
(pro příslušný rok).  

 
1. Společensky účelné pracovní místo vytvořené za účelem výkonu 
samostatné výdělečné činnosti 

Zákon o zaměstnanosti definuje společensky účelné pracovní místo jako 
pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za 
účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa 
může úřad práce poskytnout příspěvek. V případě poskytnutí dotace musí být 
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zajištěna doba trvání pracovního místa nejméně 2 roky. Příspěvek na toto místo může 
mít formu: návratného příspěvku, příspěvku na úhradu úroků z úvěrů, jiného účelově 
určeného příspěvku. Jeho výše je diferencovaná podle výše průměrné míry 
nezaměstnanosti v daném okrese. Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky 
účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání 
žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry 
nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit je 4násobek průměrné 
mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního 
roku. V případě, kdy průměrná míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje 
průměrnou míru nezaměstnanosti v ČR nebo je vyšší, maximální výše příspěvku může 
činit 6násobek této průměrné mzdy.  

 
2. Překlenovací příspěvek 

Tento příspěvek může být poskytnut osobě samostatně výdělečně činné, která 
přestala být uchazečem o zaměstnání a byl jí poskytnut příspěvek na zřízené 
společensky účelné pracovní místo. Poskytuje se nejdéle po dobu 3 měsíců, v měsíční 
výši 0,12násobku průměrné mzdy v NH za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku 
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda. Jeho cílem je 
pomocí finančního příspěvku překlenout období začátků a rozjezdu podnikání. O jeho 
poskytnutí lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o 
poskytnutí příspěvku na zřízené společensky účelné pracovní místo pro OSVČ.  

 
3. Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se 
zdravotním postižením, která se rozhodla vykonávat samostatnou výdělečnou 
činnost 

Zákon o zaměstnanosti požaduje, aby toto místo bylo provozováno po dobu 
nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. V tom případě lze poskytnut na jeho 
vytvoření příspěvek z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti. Výše tohoto příspěvku 
může činit maximálně 8násobek průměrné mzdy v NH za první až třetí čtvrtletí 
předchozího kalendářního roku, pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně 
12násobek této průměrné mzdy. Vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud osoba se 
zdravotním postižením přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze 
zdravotních důvodů nebo v případě jejího úmrtí (pokud zaměstnavatel vytvoří 10 a 
více chráněných pracovních míst, může příspěvek na jedno pracovní místo činit 
maximálně 10násobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 14násobek). 
Kromě toho lze z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti poskytnout příspěvek na 
částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se 
zdravotním postižením. Roční výše prostředků může činit maximálně 3násobek 
průměrné mzdy.  
 
4. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní 
místo obsazené osobou se zdravotním postižením 

Úřad práce může na základě písemné dohody s osobou se zdravotním 
postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, poskytnout 
i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo 
obsazené osobou se zdravotním postižením. Roční výše příspěvku může činit 
maximálně trojnásobek průměrné mzdy v NH za první až třetí čtvrtletí předchozího 
kalendářního roku.  
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5. Rekvalifikace zájemců o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání a osob se 
zdravotním postižením 

Od 1.10.2004 může úřad práce zabezpečit rekvalifikaci i zájemci o zaměstnání. 
Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o 
zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu 
práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu 
poskytnout (ale to jen uchazeči o zaměstnání) příspěvek na úhradu prokázaných 
nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný 
podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Nárok na 
podporu při rekvalifikaci má každý uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní 
rekvalifikace zabezpečované úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora 
přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje 
po celou dobu rekvalifikace. Zájemci o zaměstnání se podpora při rekvalifikaci 
neposkytuje.  

Pro osoby se zdravotním postižením mohou být organizovány specializované 
rekvalifikační kurzy. Tyto kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako 
rekvalifikace. 

 
 

2.10 Shrnutí 
 
 
 (1) Malé a střední podniky, k nimž patří i osoby samostatně výdělečně činné, 
jejichž předmětem činnosti je výroba, obchod a poskytování služeb, tvoří významný 
segment ekonomiky. Hrají významnou roli z hlediska zaměstnanosti, působí jako 
stabilizační faktor rozvoje ekonomiky a mají značný inovační potenciál. Význam 
sektoru malých a středních podniků v ekonomice je všeobecně uznáván. Důkazem 
toho je i pozornost, která je tomuto okruhu podnikatelských subjektů věnována 
v evropském kontextu. Zdůrazňována je přitom potřeba vytvářet příznivé podmínky 
pro rozvoj malého a středního podnikání.  

Malé a střední podniky, a zvláště pak malé podniky, jsou zvlášť citlivé na 
kvalitu podnikatelského prostředí. K jeho zlepšení vyzývá členské státy i Evropská 
charta pro malé podniky, která sice není závazným dokumentem, nicméně její 
naplňování členskými státy je každoročně monitorováno s cílem získat konkrétní 
poznatky z praxe jednotlivých zemí, poznatky, které mohou být využitelné v širším 
měřítku a stát se součástí “nejlepší praxe”. 

Potřeba sledovat podmínky pro malé a střední podnikání, jeho rozvoj i potřeba 
volit adekvátní formy jejich podpory a zajistit jednotný přístup k této skupině 
podnikatelů ve všech členských státech EU si vynutila přesné vymezení malých a 
středních podniků (a v jejich rámci malých a drobných podniků). Vymezení 
jednotlivých velikostních kategorií podnikatelů, byť i formou doporučení pro členské 
státy, má zásadní význam. Orgány EU ze zveřejněné definice MSP vycházejí i při 
konkretizaci příslušných politik včetně politiky poskytování státní pomoci podnikům, 
která je slučitelná se Zakládací smlouvou ES a s předpisy vycházejícími z této 
smlouvy.  

Z hlediska dostupnosti programů podpor pro drobné podnikatele a OSVČ je 
významné zpřesnění definice MSP v tom smyslu, že za MSP je možno považovat 
jakýkoliv subjekt vykonávající ekonomickou činnost bez ohledu na jeho právní formu. 
V tomto smyslu se definice MSP jednoznačně vztahuje i na sebezaměstnané (v našem 
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pojetí osoby samostatně výdělečně činné), rodinné firmy a obchodní partnerství, které 
zpravidla splňují definici drobného podnikatele. 

 
 (2) Rozvoj malého a středního podnikání výrazně omezují překážky, které mají 
svůj původ v legislativě ovlivňující obecné podmínky podnikání, ve fiskální politice, 
zejména systému daní a v systému sociálního zabezpečení, v přístupu k finančním 
zdrojům, v technické a institucionální infrastruktuře potřebné pro rozvoj podnikání, 
v nepříznivém tržním postavení malých a středních podniků, v oblasti technického 
rozvoje a inovací a v oblasti využívání lidských zdrojů.  

Ve všech uvedených oblastech lze v České republice identifikovat řadu 
konkrétních faktorů, které nepříznivě ovlivňují sektor malého a středního podnikání. 
Identifikace těchto konkrétních překážek je podmínkou pro formování východisek pro 
jejich odstraňování. Ovlivnění faktorů rozhodných pro zkvalitnění podnikatelského 
prostředí ve směru pozitivního vývoje je možné zajistit různými typy, resp. formami 
opatření nebo jejich vhodnou kombinací. 

 

 (3) Rozvoj podnikáním včetně rozvoje podnikání v sektoru malých a středních 
podniků může podpořit každé zlepšení podnikatelského prostředí. K odstraňování 
identifikovaných překážek rozvoje podnikání a k podpoře malého a středního 
podnikání lze v zásadě využít legislativní opatření a systémová opatření směřující 
mimo jiné i ke snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů a dále i 
opatření programová. Programová opatření mohou být rámcová nebo realizační. 
Programová opatření mohou být výrazně orientována na podporu podnikání, tedy i 
podporu malého a středního podnikání.  

Z hlediska dopadu na podnikatelské subjekty lze v rámci programové podpory 
rozlišovat přímou podporu, kdy je příjemcem podpory přímo konkrétní podnikatelský 
subjekt, a podporu nepřímou. Nepřímá podpora v užším smyslu zahrnuje podporu 
projektů a institucí, které mají zajistit zvýhodněný přístup vymezeného okruhu 
podnikatelů ke zdrojům či k informacím významným pro jejich rozhodování. Nepřímá 
podpora v širším smyslu zahrnuje i programy podpory orientované na obecné 
zlepšování stavu infrastruktury v různých oblastech (doprava, věda a výzkum, školství 
apod.). 

Konkrétní opatření směřující ke zlepšení podnikatelského prostředí či k podpoře 
malých a středních podniků musí sledovat jednoznačně vymezený cíl tak, aby mohlo 
být dosaženo jeho naplnění. 

 
 (4) V EU platí přísná a jednoznačná pravidla pro poskytování státní pomoci, 
tedy i pro poskytování veřejné podpory podnikatelským subjektům. Příslušná pravidla 
fakticky zakládají výjimku z všeobecného zákazu státní pomoci, který je považován za 
adekvátní uplatňování principu svobodného trhu, resp. volné konkurence. Prakticky 
všechny výjimky z všeobecného zákazu státní podpory, které byly přijaty, se mohou 
(v různém rozsahu) týkat i malých a středních podniků. V rámci těchto výjimek lze 
identifikovat některé, které mají pro formování politiky podpory malých a středních 
podniků a pro přípravu a zaměření příslušných programů podpor klíčový význam. 
Jedná se především o podporu podle pravidla “de minimis” a o podporu cíleně 
zaměřenou na malé a střední podniky. Z ostatních oblastí jsou i pro sektor malých a 
středních podniků významné především regionální podpory, podpora výzkumu vývoje 
a inovací, podpora zaměstnanosti a podpora odborného vzdělávání a výcviku. 
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Pravidla pro poskytování státní podpory, tedy i podpory malým a středním 
podnikům, konkrétně vymezují zejména přípustnou oblast veřejné podpory a 
konkrétních opatření, uznatelné náklady a maximální intenzitu veřejné podpory. 
Pravidla pro poskytování státní, resp. veřejné podpory platí pro všechny programy a 
v jejich rámci podporované projekty nezávisle na zdrojích, z nichž je podpora 
financována. Programy určené k podpoře malých a středních podniků připravené 
příslušnými řídícími orgány operačních programů musí “komunitární” pravidla pro 
poskytování veřejné podpory beze zbytku respektovat. V tomto kontextu je třeba 
chápat konkrétní znění a podmínky programů vyhlašovaných k podpoře malých a 
středních podniků v rámci operačních programů vycházejících z Národního 
strategického referenčního rámce i národních programů podpor malých a středních 
podniků.  

 
(5) Programová podpora na úrovni Společenství navazuje na příslušné 

strukturální, odvětvové a průřezové politiky. Na rozdíl od operačních programů 
realizovaných v rámci národního strategického referenčního rámce vymezujícího 
možnost účasti strukturálních fondů na financování příslušných programů a oblastí 
podpory a na rozdíl od národních programů podpor má programová podpora na úrovni 
Společenství z hlediska podpory malých a středních podniků zpravidla 
zprostředkovaný, nepřímý, charakter. Rámcové programy podpor přijímané na úrovni 
Společenství se obsahovým zaměřením výrazně neliší od obsahového zaměření 
operačních programů, především operačních programů orientovaných na rozvoj 
infrastruktury. S různou mírou konkretizace, adresnosti a dostupnosti pro MSP jsou 
v jejich rámci přijímána opatření zaměřená zejména na následující oblastí: 

- podpora výzkumu, vývoje a inovací, 

- dostupnost vnějších zdrojů financování, především pro MSP, 

- zlepšení podnikatelské, technické i institucionální infrastruktury, 

- dostupnost informací upravujících podnikatelskou činnost a dalšího vzdělávání. 

 
(6) Základním dokumentem určujícím směry podpory malého a středního 

podnikání je Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na léta 2007-2013. 
Koncepce představuje vyvážený dokument. Vychází z objektivního posouzení 
příležitostí ke zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a rovněž i z posouzení 
možností využití opatření sledujících cílenou podporu malých a středních podniků. 

Koncepce stanoví konkrétní cíle ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a 
středních podnikatelů působících na území České republiky a základní směry realizace 
koncepce a jejích cílů. Koncepce vymezuje základní směry opatření k podpoře 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblastech: 

- zlepšování podnikatelského prostředí, 

- rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury pro rozvoj malého a středního podnikání, 

- poskytování přímé programové podpory malým a středním podnikům. 

Koncepce obsahuje i úvahu o věcném zaměření programů financovaných 
s využitím zdrojů ze strukturálních fondů a programů financovaných ze zdrojů státního 
rozpočtu. 

Navrhovaná opatření k zajištění cílů koncepce lze považovat z hlediska potřeby 
odstraňování identifikovaných překážek rozvoje podnikání s využitím odpovídajících 
forem a nástrojů za adekvátní. 
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(7) Operační programy vycházející z Národního strategického referenčního 
rámce jsou zaměřeny prioritně na podporu rozvoje ekonomiky s důrazem na budování 
efektivní infrastruktury. V určitém omezeném rozsahu se zaměřují na přímou podporu 
malých a středních podniků, resp. na jejich cílovou nepřímou podporu s bezprostředním 
dopadem na jejich rozvoj. Realizační programy tohoto typu jsou především součástí 
Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 a také součástí některých 
prioritních os regionálních operačních programů. 

Operační program Podnikání a inovace pro období let 2007-2013 navazuje na 
Operační program Průmysl a podnikání pro období let 2004-2006. Operační program 
Průmysl a podnikání pro období 2004-2006 navazoval na některé programy podpor 
realizované v období před vstupem České republiky do Evropské unie, a to především 
programy podporované z národních zdrojů. Zkušenosti z implementace a realizace 
programů podpory založených před vstupem České republiky do Evropské unie se 
pozitivně projevily při implementaci Operačního programu Průmysl a podnikání na 
období 2004-2006. Výsledky dosažené při realizaci tohoto programu jsou proto vcelku 
uspokojivé. 

Operační program Podnikání a inovace pro období 2007-2013 obsahovým 
zaměřením navazuje na Operační program Průmysl a podnikání a jeho implementace 
se opírá o zkušenosti získané z minulého období. Operační program Podnikání a 
inovace umožňuje podnikatelským subjektům získat přímou podporu ve formě dotací 
nebo ve formě zvýhodněných úvěrů či záruk. Na jeho implementaci se rozhodující 
měrou podílí Česká agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest (u tzv. 
dotačních programů) a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (u programů 
zaměřených na usnadnění přístupu malých a středních podniků k úvěrům). 

Formy a intenzita veřejné podpory v rámci Operačního programu Podnikání a 
inovace se v řadě případů liší v závislosti na velikostní kategorie podniku, který je 
příjemcem podpory. Výraznější upřednostnění drobných podnikatelů je možno 
pozorovat především u programů, jejichž cílem je zakládání firem a jejich stabilizace 
v raném období. K upřednostnění drobných a malých podnikatelů jsou využívány 
podmínky pro čerpání dotací či podmínky pro přístup k úvěru, konkretizované ve 
výzvách vyhlašovaných k jednotlivým realizačním programům Operačního programu 
Podnikání a inovace. 

Podpora v rámci realizačních programů Operačního programu Podnikání a 
inovace nemá kontinuální charakter. Žádost o příslušný druh podpory lze podat ve 
lhůtách stanovených jednotlivými výzvami k těmto programům. Způsob implementace 
realizačních programů podpory založený na časově omezených výzvách k podání 
žádostí je předmětem kritiky ze strany potenciálních žadatelů o poskytnutí podpory. 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007-2013 je pro 
podávání žádostí o dotace zaveden nový systém podávání žádostí v elektronické 
formě. Tento systém má přispět k racionalizaci a objektivizaci posuzování žádostí o 
poskytnutí podpory a k urychlení procesu rozhodování o žádostech. Rovněž sledování 
realizace příslušných podpořených projektů by mělo být řešeno elektronickými vstupy. 
Do informačního systému ke sledování procesu schvalování a realizace podpořených 
projektů budou mít přístup podniky, jichž se příslušný projekt týká. Jednotná forma 
elektronického předkládání žádostí o poskytnutí podpory klade zvýšené nároky na 
žadatele a lze očekávat, že zejména drobní podnikatelé se neobejdou bez podpory 
poradenských firem spojené s finančními náklady. 

Regionální operační programy vyhlášené pro jednotlivé regiony NUTS 2 (s 
výjimkou regionu tvořeného územím Hlavního města Prahy) navazují na některé prvky 
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Společného regionálního operačního programu pro období 2004-2006. Jsou výrazně 
orientovány na rozvoj regionální infrastruktury a poskytnou prostor pro přímou 
programovou podporu vybraným typům malých a středních podniků, především 
podnikům činným v oblasti cestovního ruchu a veřejné osobní dopravy.  

Využití podpor z příslušných programů předpokládá existenci racionálního 
podnikatelského záměru. Využití programů podpor by tudíž mělo být nástrojem 
realizace podnikatelské strategie, ať již v počátečním stadiu nebo ve zralém stadiu 
existence firmy. Programy podpor by měly být podnikateli vnímány jako příležitost, jak 
realizovat své rozvojové záměry efektivněji z hlediska věcného i časového. V tomto 
směru lze využívání programů podpor považovat za akcelerátor rozvoje, či dokonce 
expanze konkrétního podnikatelského subjektu. Programová podpora by měla 
podnikateli umožnit překonat úzké místo, které limituje jeho podnikání. Především 
v tomto kontextu je třeba sledovat možnosti, které konkrétní programy a jejich výzvy 
podnikatelům skýtají. 

Systém vyhlašování výzev vyžaduje, aby podnikatel průběžně sledoval a 
vyhodnocoval vyhlášené výzvy ke konkrétním programům podpor tak, aby měl 
reálnou šanci využít podpory z programu, který nejvíce koresponduje s jeho 
rozvojovým záměrem. Sledování vyhlašování výzev v rámci příslušných programů je 
nejvhodnější prostřednictvím internetových stránek řídících orgánů (správců) 
příslušných programů, poskytovatelů podpor nebo implementačních agentur. 

Drobný a malý podnikatel, který se v problematice podpor, často zejména 
v souvislosti se svými omezenými časovými možnostmi, obtížně orientuje, může 
využít vhodnou poradenskou instituci, která se zprostředkováním informací o 
programech podpor, popřípadě přípravou návrhů žádostí o poskytnutí podpor 
profesionálně zabývá. I v případě, kdy pro žadatele zpracuje návrhy příslušného 
podání externí subjekt, měl by být nicméně žadatel schopen posoudit obsahovou a 
rámcově i procedurální stránku navrhovaného postupu, tedy podání, jímž bude ve 
vztahu k poskytovateli podpory vázán. 

Z hlediska úspěšné realizace podpořeného projektu má mimořádný význam 
respektování všech podmínek a pravidel, které se na příslušný program podpory 
vztahují. Příjemce podpory by měl důsledně dbát na dodržení všech podmínek 
obsažených v programové dokumentaci i v rozhodnutí o poskytnutí dotace či ve 
smlouvě o poskytnutí úvěru nebo záruky. 

 
(8) Národní programy podpory malého a středního podnikání mají v České 

republice dlouholetou tradici, která sahá hluboko do devadesátých let minulého století. 
Pro malé a střední podniky měly v minulém období zcela rozhodující význam. 
Programy byly cíleně zaměřeny na podporu zakládání a rozvoje firem (včetně podpory 
rozvojových investic MSP) a na zlepšení jejich přístupu ke kapitálu.  

Po vstupu České republiky do Evropské unie, tedy prakticky v průběhu tzv. 
zkráceného programovacího období na roky 2004-2006, přebírají ve značném rozsahu 
úlohu národních programů podpory MSP programy vyhlašované k realizaci operačních 
programů financovaných s využitím strukturálních fondů EU, především v rámci 
Operačního programu Průmysl a podnikání a Společného regionálního operačního 
programu. Tento trend dále pokračuje a pro příští rok nebyly národní programy 
podpory MSP vyhlášeny. Je pravděpodobné, že některá ze specifických opatření, která 
tyto programy obsahovaly, budou realizována v rámci konkrétních výzev k některým 
realizačním programům Operačního programu podnikání a inovace pro období 2007-
2013.  



2. Podpora malých a středních podniků 
 
 

 130

Postupným přesunem těžiště podpory z národních programů podpory malého a 
středního podnikání do operačních programů, jimiž se realizuje Národní strategický 
referenční rámec, především do Operačního programu Podnikání a inovace a do 
regionálních operačních programů, je sledován záměr na posílení účinnosti systému 
podpory MSP cestou rozšíření možností financování podporovaných projektů z více 
zdrojů a do jisté míry tak přispět i ke zvýšení absorpční kapacity České republiky 
pokud jde o čerpání podpory z evropských fondů. 
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3. Rozbor faktorů daňové zátěže sebe-
zaměstnaných v Jihočeském kraji  
 
Řešitelé:  doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 
 Ing. Václav Boňka 
 
 

3.1 Úvod 
 

Předpokladem rovného zdanění příjmů, které co nejméně zasahuje do tržního 
prostředí, je úplná evidence příjmů a korektní vykazování výdajů. I v rámci právě 
počínající fáze daňové reformy je nejmenší pozornost věnována optimalizaci a úplnosti 
základu daně. Naopak v centru zájmu nejen politiků, ale i široké veřejnosti jsou sazby 
daně, rozsah osvobození, slevy na dani atd. 

Je-li diskutováno o základu daně, pak se především jedná o pravidla pro 
uplatňování výdajů (nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů), je až s podivem, 
že jen minimální pozornost je věnována, použiji-li účetní termín, „věrnému obrazu“ 
základů daní, tj. v případě zdanění příjmů úplnosti vykazovaných příjmů. Není možno 
dosáhnout splnění vytčených požadavků na daňový systém a jednotlivé daně, 
kladených bez toho, aby byla v praxi naplněna zamýšlená představa a základech daní. 

K tomu je třeba zajistit minimalizaci daňových úniků a v mezích možností i 
prostoru pro obcházení účelu zákona, a to včetně mezinárodního kontextu. To 
samozřejmě platí i pro daně z příjmů. U daně z příjmů fyzických osob se už tradičně 
věnuje velká pozornost daňové spravedlnosti, a to samozřejmě zejména z hlediska 
principu platební schopnosti. Právě pro naplnění horizontální daňové spravedlnosti je 
zcela nezbytné zajistit stejné podmínky v úplnosti vykazování zdanitelných příjmů a 
jejich kontroly u všech poplatníků. Tomu je sice teoreticky věnována velká pozornost, 
v naplnění kritéria máme však velké rezervy, ostatně stejně jako většina jiných zemí. 

Jedním z vleklých problémů jsou nedostatečné možnosti evidence příjmů a 
jejich úplnosti. Je třeba si uvědomit, že tento deficit se netýká zdaleka jen daní 
z příjmů, ale má velmi významné dopady i na výnos daně z přidané hodnoty. Nově 
představená reforma veřejných financí v sobě obsahuje i definitivní zrušení povinnosti 
evidence tržeb prostřednictvím elektronických pokladen, což lze interpretovat jako 
krok proti úsilí o efektivní kontrolu úplnosti zdanitelných příjmů.1 

V rámci různých druhů příjmů má poplatník rozdílnou míru samostatnosti při 
evidenci příjmů nebo, jinak vyjádřeno, rozdílnou možnost příjmy zatajit. Malé 
možnosti subjektivního ovlivňování základu daně jsou obecně tam, kde položka 
základu daně jednoho poplatníka má přímou souvislost s položkou základu daně jiného 
daňového subjektu. Nejčastěji tedy platí, že příjem jednoho poplatníka je současně 
daňově uznaným výdajem druhého poplatníka, který díky této souvislosti má zájem o 
řádné vykázání obchodní operace. Ostatně od příštího roku se deklaruje, že bude 
zavedena rovná daň z příjmů. V teoretickém modelu rovné daně může být v základu 
daně z příjmů uznaným výdajem pouze položka, kterou již jiný poplatník zdanil. Jinak 
vyjádřeno, každý příjem musí být zdaněn, ale jen jednou. Důsledné zavedení tohoto 

                                                 
1  Tím rozhodně není míněno, že zákon o registračních pokladnách optimálně zakládal povinnosti poplatníků 

a degeneroval prostor pro daňové úniky. 
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velmi jednoduchého a účinného pravidla však v současné době naráží na nedostatečné 
možnosti prokazatelné evidence přístupné v reálném čase více subjektům i správcům 
daně. 

Z tohoto úhlu pohledu jsou na tom nejhůře příjmy ze závislé činnosti, kde 
zaměstnanec bez kooperace se zaměstnavatelem nemá významnější šanci ovlivnit výši 
svých vykazovaných příjmů.  

Z teoretického pohledu by to obdobně mělo platit i pro příjmy z podnikání a jiné 
samostatné výdělečné činnosti. Ale křížová kontrola příjmů přes uznaný daňový výdaj 
jiného poplatníka naráží na celou řadu omezení. Ne u všech prodejů v rámci podnikání 
platí, že příjemce má zájem na vykázání výdaje, může tomu tak být nejen proto, že se 
jedná o prodeje konečnému spotřebiteli v rámci jeho osobní spotřeby, ale třeba i 
z toho důvodu, že nákup z hlediska příjemce nemá charakter uznaného daňového 
výdaje. Celá konstrukce křížové kontroly selhává dále u příjemců, kteří neprokazují 
v rámci podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti výdaje, zpravidla proto, že se 
rozhodli pro výdaje paušální. 
 

3.2 Charakteristika použitých dat 
 
Ke své analýze jsem si vybrala fyzické osoby. Studie byla zpracována na 

základě zobecněných informací poskytnutých Ing. Václavem Boňkem, který jako 
zástupce ředitele Finančního ředitelství v Českých Budějovicích řídil zpracování 
databázi průměrných dílčích základů daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti podle klasifikace OKEČ, a to v časové řadě od roku 1998 do roku 2004. Jde 
jen o data za Jihočeský kraj. Tato velmi podrobná statistika sleduje průměrné dílčí 
základy daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle hlavního odvětví 
činnosti. 

 
3.2.1 Velikost souboru a jeho rysy 

 

V následující tabulce uvádím počty osob, které jsou zachyceny v souboru 
poplatníků s příjmy z podnikání. Jde o osoby podávající za sledované období daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob a uvádějící v něm příjmy z podnikání, případně 
jiné samostatné výdělečné činnosti. 

 

Tabulka č. 1 Počet osob, které jsou v sestavě zachyceny 

rok počet osob počet osob 
nezařazených 

podíl nezařazených v % 

1998 42 078 569 1,35 
1999 44 437 690 1,55 
2000 41 178 732 1,78 
2001 42 156 916 2,17 
2002 46 552 1646 3,54 
2003 46 000 1886 4,10 
2004 45 978 1710 3,72 

 
Počet osob, za které jsou údaje sledovány, je dostatečně reprezentativní, navíc 

výhodou je, že nejde o výběrové šetření, ale o celkovou databázi všech osob majících 
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příjmy z podnikání a vykazujících tuto činnost jako hlavní v celém Jihočeském kraji. Je 
patrné, že počet osob majících příjmy z podnikání jako hlavní zdroj příjmů v tomto 
období osciloval, a to bez jednoznačného trendu. Stále se ale jedná o dosti velký počet 
osob pro relevantnost dat. 

Sloupec nezařazených osob uvádí ty, které ve svém daňovém přiznání 
neuvedly, za kterou činnost mají nejvyšší příjmy a ani při formální kontrole dat se na 
finančních úřadech nepodařila korekce tohoto nedostatku. I když podíl těchto osob ve 
sledovaném období má růstový trend a zvýšil se skoro třikrát, stále se jedná o podíl 
statisticky nevýznamný. Kromě toho lze předpokládat, že nezařazení budou především 
poplatníci s malými příjmy, kterým chybí erudice ve vykazování statistických 
informací. 

 

3.2.2 Třídění osob podle oboru činnosti 

 

V dalším budou osoby roztříděny podle oboru svého podnikání, tříděném podle 
OKEČ. Třídění je provedeno podle toho, co jednotliví poplatníci uvádějí ve svém 
daňovém přiznání s tím, že statistické kódy jsou činnostem (které mohou poplatníci 
modifikovat bez povinnosti oficiálního zatřídění) po logické korekci, přidělovány při 
zpracování dat z daňových přiznání na finančních úřadech. Samozřejmě, že celá řada 
poplatníků provozuje souběžně několik činnosti, a nemusí jít vždy jen o podnikání. Ve 
stejném dílčím základu daně se rovněž uvádějí další druhy příjmů, jako jsou autorské 
honoráře, příjmy z převodu a využití průmyslových práv (licenční poplatky) nebo 
příjmy profesionálních sportovců či správců konkurzní podstaty. 

Poplatníci jako hlavní činnost v daňovém přiznání uvádějí podle poučení 
k tomuto přiznání tu, ve které dosáhli nejvyšších hrubých příjmů, a nikoli tu, ve které 
dosáhli nejvyššího zisku. Ostatně nelze dávat rovnítko mezi hrubý zisk a vykázaný 
dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, a to 
z několika důvodů. V příjmech nejsou zahrnuty ty, které jsou osvobozeny od daně 
z příjmů. Z tohoto hlediska naštěstí takových příjmů je v rámci podnikání a jiné 
samostatné výdělečné činnosti minimum. Je pravděpodobné, že někteří poplatníci 
nevěnují dostatečnou pozornost poučení k daňovému přiznání, a tak přiřazení příjmů 
k činnosti s největšími hrubými příjmy může být z tohoto úhlu pohledu zkresleno. 
Mixem příjmů mohou být ovlivněny dále uváděné hodnoty za jednotlivé obory činností. 

Vzhledem k tomu, že data mohou být zveřejňována pouze v agregované formě, 
je nutné v několika případech obory činnosti podle OKEČ dále agregovat anebo údaje 
týkající se velmi malého počtu poplatníků vynechat. 

 
3.2.3 Dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti 

 

Pro většinu osob, pro něž je rozhodujícím zdrojem příjmů činnost, ať už závislá 
či nezávislá (tedy nejčastěji podnikání), je největším odvodovým zatížením pojistné 
sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, tato studie se však zaměřuje 
na daňové zatížení v užším slova smyslu, a tedy středobodem zájmu bude daň 
z příjmů fyzických osob. Základní charakteristikou, která rozhoduje o daňovém 
zatížení, je základ daně, a proto se zaměříme na příslušný dílčí základ daně, ve kterém 
jsou koncentrovány příjmy z činnosti, a tak bude mimo jiné věnována pozornost i 
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srovnání s předpokládaným dílčím základem daně z příjmů ze závislé činnosti a 
funkčních požitků.  

Základní veličinou, na základě které bude odvozováno daňové zatížení osob 
samostatně výdělečně činných, bude dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jiné 
samostatné výdělečné činnosti, ve kterém jsou koncentrovány následující druhy 
příjmů: 

- příjmy ze živnosti včetně příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního 
hospodářství, 

- příjmy z jiného podnikání (např. samostatně podnikající lékaři, advokáti, auditoři, 
daňoví poradci, lékárníci atd.), 

- podíl na základu daně veřejné obchodní společnosti připadající na jednotlivého 
společníka, 

- podíl na základu daně komanditní společnosti připadající na komplementáře, 

- příjmy z nezávislé činnosti (např. architekti, autorizovaní inženýři, profesionální 
sportovci, vědci, soudní znalci, tlumočníci a překladatelé atd.). 

 

Dále sem patří i příjmy z převodu a využití průmyslových práv: 

- příjmy z převodu a využití autorských práv včetně příjmů z vydávání autorských 
děl vlastním nákladem a 

- příjmy z práv blízkým právu autorskému, tedy zejména příjmy výkonných umělců. 

 

Dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti je u 
většiny poplatníků koncipován jako rozdíl mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů. U poplatníků, kteří vedou účetnictví (ať už jsou účetními jednotkami či 
nikoli), se dílčí základ daně odvozuje od jejich účetního výsledku hospodaření před 
zdaněním, a to velmi podobně jako tvoří základ daně z příjmů právnické osoby. Ačkoli 
nelze získat spolehlivější údaj, je třeba mít na paměti, že konstrukce dílčího základu 
daně neposkytuje věrný obraz o hrubém zisku z podnikání těchto osob. Důvodů je celá 
řada. 

Již padla zmínka o vyloučení příjmů osvobozených. Vykázané příjmy jsou 
snižovány o výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů, které z pohledu poplatníka 
nejsou často považovány za pravdivé zobrazení (např. se vylučují výdaje na 
reprezentaci, penále, pokuty a sankční úroky hrazené správci daně a některým dalším 
správním orgánům atd., rovněž cestovní náhrady při pracovních cestách nelze postavit 
na roveň skutečně vynaloženým výdajům, to u některých poplatníků platí i pro výdaje 
související s provozem motorových vozidel a výčet by mohl pokračovat).  

Ještě odtažitější je situace u poplatníků, kteří výdaje nevykazují, ale uplatňují 
je procentem z příjmů. Ve sledovaném období ale sazby paušálních výdajů byly 
výrazně nižší než nyní, a tak jde jen o menšinu poplatníků, nejčastěji o 
samozaměstnavatele, a tedy drobnější poplatníky. U těchto osob údaj o dílčím základu 
daně je využitelný pro posuzování jejich daňového zatížení, nikoli však pro vymezení 
jejich platební schopnosti.  

Dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti je 
dále zkreslován uplatněním řady výpočtových postupů, jako je rozdělení příjmů 
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dosažených za více zdaňovacích období, rozdělením příjmů a výdajů na další účastníky 
domácnosti (spolupracující osoby) atd. 

Pro účely této studie je omezující i to, že nejsou odděleně k dispozici data za 
samozaměstnavatele, a tak budou výsledky částečně zkresleny tím, že mezi osoby 
mající příjmy z podnikání, případně jiné samostatné výdělečné činnosti jsou zařazeny i 
ty, které tuto činnost realizují se zaměstnanci. Nelze však jednoznačně tvrdit, že právě 
osoby se zaměstnanci mají vyšší základy daně, a tedy že výsledky zkreslují jedním 
směrem. 

Je nutno mít rovněž na paměti, že dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jiné 
samostatné výdělečné činnosti je jen jeden z pěti dílčích základů daně, a tak odhad 
daňového zatížení osob s příjmy z nezávislé činnosti na bázi dílčího základu daně z 
příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti představuje minimální úroveň 
zdanění, které tyto osoby mohou dosáhnout. Pokud by totiž zdaňovaly své příjmy 
ještě v dalších dílčích základech daně, potom by, díky progresivní nominální sazbě 
daně, jejich výsledné daňové zatížení bylo vyšší. 

 

3.3 Vývoj průměrného měsíčního dílčího základu daně 
 

V první fázi se pokusíme vymezit pozici osoby s příjmy z nezávislé a ze závislé 
činnosti. Pro porovnání bude třeba zvolit jiný ukazatel o výdělku a jeho diferenciaci 
podle činnosti. 

Nabízí se srovnání výdělku zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. 
Je samozřejmé, že příjem zaměstnance od jednoho zaměstnavatele, stejně jako 
příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti není pro řadu osob jediným 
zdrojem příjmů, proto jedno i druhé nemá velkou vypovídací schopnost z pohledu 
platební kapacity jednotlivých poplatníků. Pokusíme se maximálně omezit tento efekt. 
Vzhledem k dalším částem analýzy byla pro srovnání zvolena průměrná mzda za celou 
Českou republiku, protože data v dostatečně podrobném členění činností za jednotlivé 
kraje pro sledované roky nejsou k dispozici. Jde sice o podstatné omezení vypovídací 
schopnosti, avšak relace mezi jednotlivými činnostmi by tím neměly být příliš 
ovlivněny. 

Analýza proto začne porovnáním průměrné mzdy a průměrného měsíčního 
dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. 
V porovnání použitá průměrná mzda se týká zaměstnanců zaměstnaných na plný 
pracovní úvazek. Při srovnávání je rovněž nutno vzít na vědomí, že výdaje (ať už 
paušální nebo prokázané) u osob samostatně výdělečně činných obsahují i zaplacené 
pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ale hrubá 
průměrná mzda není očištěná o zaměstnavatelem sražené pojistné stejného druhu. 

 

Tabulka č. 2 Vývoj hrubé měsíční průměrné mzdy a průměrného měsíčního 
dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

rok průměrná mzda řetězový index 
průměrný měsíční 

základ daně 
řetězový index 

1998 11 801 Kč   6 954   
1999 12 797 Kč 108,44% 6 781  97,51% 
2000 13 614 Kč 106,38% 7 843  115,67% 
2001 14 793 Kč 108,66% 9 345  119,15% 
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2002 15 866 Kč 107,25% 9 251  98,99% 
2003 16 917 Kč 106,62% 10 223  110,50% 
2004 18 041 Kč 106,64% 10 710  104,77% 

Dovolíme si vyjít z předpokladu, že většina podnikajících fyzických osob tuto 
formu činnosti preferuje oproti zaměstnání mimo jiné i z důvodu možnosti vyššího 
výdělku. Jsme si samozřejmě vědomi, že nejde o jediný argument, ale na druhé 
straně je třeba mít na paměti, že podnikatelé podstupují řadu rizik, a tak nutně 
očekávají vyšší zhodnocení své práce.  

Z uvedeného úhlu pohledu se zdá být zarážející, že průměrný dílčí základ daně 
se pohybuje v jednotlivých letech v relaci vyplývající z následujícího grafu: 

 

Graf č. 1 Vývoj podílu průměrného dílčího základu daně z podnikání a jiné 
samostatné výdělečné činnosti a průměrné mzdy 
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Sledovaný poměr osciluje kolem hranice 60 % průměrné mzdy, vysvětlit tento 
vztah je zatím velmi obtížné. Přestože není cílem této studie srovnávat postavení osob 
samostatně výdělečně činných a zaměstnanců, nabízí se jako parametr minimální a 
průměrná mzda. Je ovšem nutno zdůraznit, že statistika mezd pracuje s jednotlivým 
příjmem, a tak dílčí základy daně zaměstnanců při souběhu více zaměstnavatelů 
mohou být vyšší. 

Lze tedy pro začátek vyjít z předpokladu, že podnikatelé od své činnosti 
očekávají alespoň dosažení příjmu (po odpočtu výdajů na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů) ve výši minimální mzdy. Při určité míře integrace a s vyloučením činností, u 
kterých nelze zajistit dostatečnou četnost subjektů, je porovnání průměrného 
měsíčního dílčího základu daně a minimální mzdy obsaženo v následující tabulce: 
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Tabulka č. 3 Průměrný měsíční dílčí základ daně v Jihočeském kraji za rok 
2004 a jeho relace k minimální mzdě 

obor činnosti průměrný základ daně relace k min. mzdě 
výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 2 787 Kč  41,60% 
činnosti v oblasti nemovitostí 3 989 Kč  59,53% 
ubytování a stravování 5 462 Kč  81,52% 
ostatní činnosti 6 101 Kč  91,06% 
čin. odborových, profesních a pod. organizací 6 290 Kč  93,88% 
rybolov, chov ryb 6 354 Kč  94,83% 
fin. zprostřed. kromě poj. a penz. financování 7 064 Kč  105,43% 
obch. opravy a údržba mot. voz., prodej poh. hm. 7 424 Kč  110,81% 
výroba nábytku, zpracovatelský průmysl 7 468 Kč  111,46% 
zemědělství, myslivost a související činnosti 7 713 Kč  115,13% 
zpr. dřeva, výr. dřevař. výrobků (kromě nábytku) 8 014 Kč  119,61% 
činění a úpr. usní, výr. brašnář., obuvi, sedlář. výr. 8 014 Kč  119,61% 
lesnictví a související činnosti 8 040 Kč  120,01% 
vzdělávání 8 265 Kč  123,35% 
výr. a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie 8 560 Kč  127,75% 
výroba textilií a textilních výrobků 9 597 Kč  143,24% 
velkoobchod a zpr. velkoobch. (kromě mot. voz.) 9 903 Kč  147,80% 
maloobchod, opravy výr. osob. potř. (kr. mot. voz.) 10 240 Kč  152,83% 
stavebnictví 10 318 Kč  154,00% 
shromažďování, úprava a rozvod vody 10 999 Kč  164,16% 
výr. motor. vozidel kromě motocyklů, přívěsy 11 030 Kč  164,63% 
pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy 11 112 Kč  165,86% 
rekreační, kulturní a sportovní činnosti 11 281 Kč  168,37% 
výzkum a vývoj 11 930 Kč  178,06% 
výroba radio., televiz. a spoj. zař. a přístrojů 12 540 Kč  187,17% 
vedlejší a pom. čin. v dopravě, čin. cest. kanceláří 13 185 Kč  196,79% 
výr. potrav. výrobků a nápojů, tabákových výr. 13 834 Kč  206,48% 
činnost v oblasti výpočetní techniky 13 873 Kč  207,05% 
výroba kancelářských strojů a počítačů 14 491 Kč  216,29% 
odstr. odpadních vod a odpadů, čištění města 14 493 Kč  216,32% 
pozemní a potrubní doprava 14 581 Kč  217,62% 
výroba elektrických strojů a zařízení 14 686 Kč  219,19% 
výr.ostatních dopravních prostředků a zařízení 15 243 Kč  227,51% 
výr. kovových konstrukcí a kovodělných výr. 15 355 Kč  229,17% 
ostatní podnikatelské činnosti 15 402 Kč  229,88% 
vydavatelství, tisk a rozmnož. nahraných nosičů 15 635 Kč  233,35% 
pojišťovnictví a penzijní fin. (kromě soc. zab.) 20 128 Kč  300,43% 
výroba ost. nekovových minerálních výrobků 20 346 Kč  303,66% 
recyklace druhotných surovin 22 354 Kč  333,65% 
výroba a opravy strojů a zařízení 23 278 Kč  347,44% 
výr. zdrav., přesných, optic. a časoměr. přístrojů 27 703 Kč  413,48% 
výroba základních kovů a hutních výrobků 28 392 Kč  423,76% 
pomoc. činnosti souv. s finančním zprostřed. 29 779 Kč  444,47% 
výroba pryžových a plastových výrobků 32 139 Kč  479,69% 
zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 33 547 Kč  500,70% 
výr. chem. látek, přípravků, léčiv a chem. vláken 42 440 Kč  633,44% 

 
V Jihočeském kraji v roce 2004 podnikalo 14,85 % podnikatelů v činnostech, ve 

kterých jejich průměrný měsíční dílčí základ daně byl nižší než minimální mzda. 
Průměrný měsíční dílčí základ daně mezi jedno- a dvojnásobkem minimální mzdy 
v roce 2004 mělo v Jihočeském kraji 63,28 % podnikatelů. 

K dalšímu porovnání byly využity údaje Ministerstva práce a sociálních věcí a 
Českého statistického úřadu o výši průměrné mzdy podle klasifikace OKEČ. Jde o data, 
která nejsou sledována v potřebné podrobnosti za jednotlivé kraje, a tak jsme se 
museli spokojit se statistikou průměrných mezd za ČR jako celek. Další tabulka 
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ilustruje vztah mezi průměrnou mzdou a průměrným dílčím základem daně podle 
činností. 

 

Tabulka č. 4 Průměrná měsíční mzda v ČR a průměrný měsíční dílčí základ 
daně v Jihočeském kraji za rok 2004 

OKEČ název oboru ekonomické činnosti 

počet 
daňo- 

vých sub- 
jektů 

průměr. 
základ 

daně dle 
§7/měsíc 

průměrná 
měsíční 
mzda 

poměr 1 poměr 2 

10 
zemědělství, myslivost   
a související činnosti  

2 328 7 713 Kč 13 635 Kč 56,57% 49,50% 

20 lesnictví a související činnosti  1 255 8 040 Kč 15 099 Kč 53,25% 46,59% 

50 
rybolov, chov ryb a související 
činnosti 

41 6 354 Kč 15 986 Kč 39,75% 34,78% 

100-140 těžba nerostných surovin  24 6 276 Kč 21 128 Kč 29,70% 25,99% 

150 
výroba potravinářských výrobků  
a nápojů  

222 13 834 Kč 15 826 Kč 87,41% 76,49% 

170 výroba textilií a textilních výrobků 264 9 597 Kč 12 498 Kč 76,79% 67,19% 

180 
výroba oděvů, zpracování  
a barvení kožešin 

354 2 787 Kč 10 276 Kč 27,12% 23,73% 

190 
činění a úprava usní, výroba 
brašnářských a sedlářských 
výrobků a obuvi 

31 5 898 Kč 11 007 Kč 53,58% 46,89% 

200 

zpracování dřeva, výroba dřevař., 
korkových, proutěných a 
slaměných výrobků kromě 
nábytku 

1718 8 023 Kč 14 381 Kč 55,79% 48,81% 

212 výroba výrobků z papíru a lepenky 6 3 843 Kč 17 885 Kč 21,49% 18,80% 

220 
vydavatelství, tisk a rozmnožování 
nahraných nosičů 

158 15 635 Kč 20 518 Kč 76,20% 66,67% 

240 
výroba chemických látek, 
přípravků, léčiv a chem. vláken 

20 42 440 Kč 20 512 Kč 206,91% 181,04% 

250 
výroba pryžových a plastových 
výrobků 

67 32 139 Kč 16 801 Kč 191,29% 167,38% 

260 
výroba ostatních nekovových 
minerálních výrobků 

251 20 346 Kč 18 144 Kč 112,13% 98,12% 

270 
výroba základních kovů a hutních 
výrobků 

23 28 392 Kč 19 528 Kč 145,39% 127,22% 

280 
výroba kovových konstrukcí  
a kovodělných výrobků (kromě 
strojů a zařízení) 

1007 15 355 Kč 16 839 Kč 91,18% 79,79% 

290 
výroba a opravy strojů a zařízení 
j. N. 

222 23 278 Kč 17 662 Kč 131,80% 115,32% 

300 
výroba kancelářských strojů  
a počítačů 

4 14 491 Kč 16 642 Kč 87,08% 76,19% 

310 
výroba elektrických strojů  
a zařízení j. N. 

300 14 686 Kč 16 439 Kč 89,34% 78,17% 

320 
výroba rádiových, televizních  
a spojových zařízení a přístrojů 

75 12 540 Kč 19 094 Kč 65,68% 57,47% 

330 
výroba zdravotnických, přesných,  
optických a časoměrných přístrojů 

21 21 067 Kč 17 035 Kč 123,67% 108,21% 

340 
výroba motorových vozidel (kromě 
motocyklů), výroba přívěsů  
a návěsů 

34 11 030 Kč 20 291 Kč 54,36% 47,56% 

350 
výroba ostatních dopravních 
prostředků a zařízení 

10 15 243 Kč 18 738 Kč 81,35% 71,18% 

360 
výroba nábytku; zpracovatelský 
průmysl j. N. 

517 7 468 Kč 13 711 Kč 54,47% 47,66% 

370 recyklace druhotných surovin 14 22 354 Kč 17 937 Kč 124,63% 109,05% 
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pokračování 

OKEČ název oboru ekonomické činnosti 

počet 
daňo- 

vých sub- 
jektů 

průměr. 
základ 

daně dle 
§7/měsíc 

průměrná 
měsíční 
mzda 

poměr 1 poměr 2 

400 
výroba a rozvod elektřiny, plynu  
a tepelné energie 

26 8 560 Kč 24 839 Kč 34,46% 30,15% 

410 
shromažďování, úprava a rozvod 
vody 

18 10 999 Kč 22 614 Kč 48,64% 42,56% 

450 stavebnictví 8795 10 318 Kč 18 102 Kč 57,00% 49,87% 

500 
obchod, opravy a údržba motor. 
vozidel; maloobchodní prodej 
pohonných hmot 

1164 7 813 Kč 20 548 Kč 38,02% 33,27% 

510 
velkoobchod a zprostředkování 
velkoobchodu (kromě motorových 
vozidel) 

2184 9 903 Kč 23 531 Kč 42,08% 36,82% 

520 

maloobchod kromě motorových 
vozidel; opravy výrobků pro 
osobní potřebu a převážně pro 
domácnost 

8112 10 240 Kč 13 506 Kč 75,81% 66,34% 

550 ubytování a stravování 2629 5 462 Kč 13 006 Kč 41,99% 36,74% 
600 pozemní a potrubní doprava 1212 14 617 Kč 17 672 Kč 82,71% 72,37% 

630 
vedlejší a pomocné činnosti  
v dopravě; činnosti cestovních 
kanceláří a agentur 

212 13 185 Kč 20 607 Kč 63,98% 55,98% 

640 
telekomunikace, kurýrní činnosti 
jiné než činnosti státní pošty 

22 8 746 Kč 21 407 Kč 40,86% 35,75% 

650 
finanční zprostředkování kromě 
pojišťovnictví a penzijního 
financování 

75 12 117 Kč 37 265 Kč 32,52% 28,45% 

660 
pojišťovnictví a penzijní 
financování kromě povinného 
sociálního zabezpečení 

161 20 898 Kč 30 729 Kč 68,01% 59,51% 

670 
pomocné činnosti související  
s finančním zprostředkováním 

110 18 356 Kč 32 563 Kč 56,37% 49,33% 

700 činnosti v oblasti nemovitostí 826 3 989 Kč 16 657 Kč 23,95% 20,95% 

710 

pronájem strojů a přístrojů bez 
obsluhy, pronájem výrobků pro 
osobní potřebu a převážně pro 
domácnost 

92 11 112 Kč 25 168 Kč 44,15% 38,63% 

720 
činnosti v oblasti výpočetní 
techniky 

422 13 873 Kč 39 309 Kč 35,29% 30,88% 

730 výzkum a vývoj 13 11 930 Kč 19 892 Kč 59,97% 52,48% 
740 ostatní podnikatelské činnosti 4176 15 403 Kč 16 910 Kč 91,09% 79,70% 

750 
veřejná správa a obrana; povinné 
sociální zabezpečení 

176 11 547 Kč 20 489 Kč 56,36% 49,31% 

800 vzdělávání 353 8 265 Kč 16 417 Kč 50,34% 44,05% 

850 
zdravotní a sociální péče; 
veterinární činnosti 

1360 33 547 Kč 16 758 Kč 200,18% 175,16% 

900 
odstraňování odpadních vod  
a odpadů, čištění města, sanační 
a podobné činnosti 

66 14 493 Kč 15 011 Kč 96,55% 84,48% 

910 
činnosti odborových, profesních  
a podobných organizací j. N. 

7 6 290 Kč 13 383 Kč 47,00% 41,12% 

920 
rekreační, kulturní a sportovní 
činnosti 

767 11 281 Kč 15 566 Kč 72,47% 63,41% 

930-990 ostatní činnosti 2240 6 101 Kč 11 228 Kč 54,34% 47,55% 

Vysvětlivky: poměr 1 = poměr průměrného měsíčního dílčího základu daně podle odvětví a průměrnou 
mzdou podle odvětví 

 poměr 2 = poměr průměrného měsíčního dílčího základu daně podle odvětví a průměrného 
měsíčního základu daně odvozeného od hrubé mzdy podle odvětví 
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Poměr jedna z předposledního sloupce vyjadřuje podle odvětví činnosti poměr 
mezi průměrným dílčím základem daně a mezi průměrnou mzdou. Ze sledovaného 
souboru 2,73 % osob podnikalo v činnosti, ve které průměrný měsíční dílčí základ 
daně byl nižší než 1/3 průměrné mzdy, 16,92 % v činnostech s průměrným měsíčním 
dílčím základem daně od 1/3 do 1/2 průměrné mzdy. Na druhé straně větší průměrný 
dílčí základ daně než průměrná mzda daného odvětví byl dosažen jen v činnostech, ve 
kterých podniká 13,4 % osob ze souboru. 

Poměr 2 se snaží porovnání přiblížit předpokládanému daňovému zatížení 
závislé a nezávislé činnosti podle odvětví. Výše uvedené porovnání je značně 
zkreslené. Ve výdajích osob samostatně výdělečně činných je rovněž zaplacené 
pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění bez ohledu 
na to, zda tato osoba prokazuje skutečné výdaje anebo uplatňuje výdaje procentem 
z příjmů. Na druhé straně průměrná mzda je mzdou hrubou, ale základ daně u příjmů 
ze závislé činnosti a funkčních požitků se snižuje o pojistné na sociální zabezpečení a 
pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které ze mzdy zaměstnance srazí a odvede 
zaměstnavatel. I když ne všechny příjmy ze závislé činnosti jsou součástí 
vyměřovacího základu zaměstnance, pro mzdu to rozhodně platí, a tak pro srovnání 
měsíčního základu daně zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné se lépe 
hodí hrubá mzda snížená o fiktivní sociální pojistné sražené zaměstnavatelem ze mzdy 
zaměstnance než hrubá mzda bez zohlednění pojistného. Proto je poměr dvě 
konstruován jako poměr mezi průměrným měsíčním dílčím základem daně z podnikání 
a jiné samostatné výdělečné činnosti a průměrnou (hrubou) mzdou sníženou o fiktivní 
sociální pojistné sražené ze mzdy zaměstnance. 

Vyšší poměr měsíčního dílčího základu daně (ať už vezmeme v úvahu poměr 1 
nebo poměr 2) lze vysledovat především v odvětvích napojených na veřejný sektor (a 
to včetně zdravotních pojišťoven), kde činnosti probíhají na základě písemných smluv 
se striktně kontrolovaným oběhem dokladů. Na druhém konci spektra jsou zase 
činnosti poskytované pro konečné spotřebitele, a to zejména takové, ve kterých 
převládají hotovostní platby. Tato bipolarita je natolik silná, že ji nelze považovat za 
náhodnou. A tak alespoň na použitém souboru se podařilo naznačit závislost mezi 
druhem činnosti a relativní výší dílčího základu daně. 

 
3.3.1 Analýza daňového zatížení osob s příjmy z nezávislé 
činnosti podle činností 

 
Při odhadu daňového zatížení byly přijaty následující předpoklady: 

- Osoba má nárok na základní odpočet pro příslušné zdaňovací období,2 tj. nepobírá 
starobní důchod od prvního dne příslušného zdaňovacího období. Vývoj základního 
odpočtu ve sledovaném období je uveden v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 5 Vývoj základního standardního odpočtu v letech 1998 až 2004 

rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
za zdaňovací období 32 040 Kč 34 920 Kč 34 920 Kč 38 040 Kč 38 040 Kč 38 040 Kč 38 040 Kč 
na kalendářní měsíc 2 670 Kč 2 910 Kč 2 910 Kč 3 170 Kč 3 170 Kč 3 170 Kč 3 170 Kč 

 

                                                 
2  Ačkoli od roku 2006 byly standardní odpočty zcela nahrazeny slevami na dani, ve sledovaném období 

přestavovaly velmi důležitý prvek formující průměrnou efektivní sazbu daně, a tím i daňové zatížení 
poplatníka. 
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- Osoba neuplatňuje další standardní odpočty (na vyživované dítě, na invaliditu 
poplatníka, na vyživovaného druhého z manželů nebo pro studenta). 
Nejzásadnějším omezením vypovídací schopnosti je abstrakce u odpočtů na dítě, 
tento odpočet je druhým nejvýznamnějším z hlediska omezení plánované redukce 
daňových příjmů. 

- Osoba neuplatňuje ani žádný z nestandardních odpočtů (úroky z úvěrů na bytové 
potřeby, dary na veřejně prospěšné účely, příspěvky na penzijní připojištění, 
pojistné životního pojištění atd.), a to včetně těch, které zpravidla souvisí 
s podnikáním a jinou samostatnou výdělečnou činností (daňová ztráta, reinvestiční 
odpočet, příp. odpočet části výdajů na výchovu učňů). Toto omezení je pro osoby 
samostatně výdělečně činné velmi významné, ať už se jedná o daňovou ztrátu, 
reinvestiční odpočet, odpočet úroků z úvěrů na bytové potřeby a odpočet darů na 
veřejně prospěšné účely. Všechny posledně zmíněné odpočty jsou charakteristické 
právě pro osoby samostatně výdělečně činné. 

- Osoba neuplatňuje žádnou slevu na dani, ve sledovaném období by se jednalo 
zejména o slevy na zaměstnance se zdravotním postižením. Toto omezení je málo 
významné. 

- Poplatník nemá v základu daně žádné další příjmy kromě těch, které zahrnul do 
dílčího základu daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.  

Pokud má poplatník jakékoli další příjmy v základu daně, pak se jeho průměrná 
sazba daně, a tedy daňové zatížení zvyšuje. Agregace dat však neumožňuje toto 
omezení eliminovat ani omezit. 

Z výše uvedeného vyplývá, že reálné daňové zatížení osob samostatně 
výdělečně činných se může od modelového stavu odchylovat jak směrem nahoru, tak i 
směrem dolů. Vyšší daňové zatížení by měl poplatník, který by kromě příjmů 
z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti měl v základu daně i další příjmy. 
Nižší daňové zatížení by naopak vyplývalo zejména z uplatnění nestandardních a 
dalších standardních odpočtů. 

Na základě uvedených omezení je průměrná efektivní sazba daně definována takto: 

hypotetická daň 

základ daně – základní odpočet 

 

V této části analýzy je využito členění činností OKEČ s přesností až na 6 míst. 
Vzhledem k nutnosti respektovat povinnost mlčenlivosti danou zákonem 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších změn a doplňků ve vztahu k využití 
agregovaných dat z daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob není možno 
v plné míře prezentovat výsledky, aby nebyl porušen zákon. 

 

3.3.2 Zemědělství, myslivost a související činnosti 

 

Činnosti v zemědělství jsou poměrně četně zastoupeny, ve sledovaném období 
je zastoupeno 16 kódů činností, a to ve všech sledovaných letech. Jak vyplývá 
z následující tabulky, jde o poměrně velkou skupinu poplatníků, jejich počet je 
relativně stabilní bez jednoznačného trendu. 
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Tabulka č. 6 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti s kódem 
OKEČ 1 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 2 545 2 465 2 130 2 043 2 506 2 546 2 328 
průměrné daňové zatížení 4,77% 0,00% 6,49% 7,49% 5,90% 4,81% 8,84% 

 
Průměrné daňové zatížení ve sledovaném období nepřekročilo 9 % a 

nevykazuje žádný výrazný trend. Protože pro zemědělskou výrobu speciálně 
existovalo v tomto období několik specifických možností pro daňové úspory (např. 
výrazně vyšší reinvestiční odpočet), lze očekávat, že daňové zatížení bylo ještě nižší. 
Vyšší průměrné základy daně, a tedy i průměrné daňové zatížení jsou patrné u těch 
poplatníků, kteří v klasifikaci vykazovali jednostranně zaměřenou činnost (např. CHOV 
PRASAT) než u těch, kteří se orientovali obecně na rostlinnou výrobu anebo širší okruh 
činností. 

Medián průměrných dílčích základů daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti je u smíšené činnosti ROSTLINNÁ VÝROBA KOMBINOVANÁ SE 
ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU (SMÍŠENÉ HOSPODÁŘSTVÍ). Průměrný základ daně za 
zdaňovací období 2004 u činnosti s nejvyšší hodnotou (PĚSTOVÁNÍ OBILÍ A JINÝCH 
KULTURNÍCH PLODIN) je více než 14krát nižší než u CHOVU PRASAT. 

Nižší hodnoty dílčích základů daně mohou být způsobeny i tím, že některé 
příjmy ze zemědělské výroby lze rozdělit při výpočtu daně z příjmů fyzických osob až 
na tři části, což ovlivní i velikost tohoto dílčího základu daně. 

 
3.3.3 Lesnictví a související činnosti 

 
I v této činnosti se nachází dostatečný počet daňových subjektů. Jde o 

homogenní skupinu činností, zastoupeny jsou pouze 3 kódy činností, a to dosti 
rovnoměrně. 

 

Tabulka č. 7 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti s kódem 
OKEČ 2 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 1 147 1 304 1 189 1 218 1 289 1 402 1 255 
průměrné daňové zatížení 8,29% 9,01% 8,14% 7,87% 8,41% 9,53% 9,09% 

 
Počet daňových subjektů má lehce rostoucí tendenci, průměrná daňová sazba 

je opět nízká, ale má podstatně nižší výkyvy než u zemědělských činností. Daňové 
zatížení v lesnictví může být snižováno i tím, že příjmy z těžby dřeva v dílčím základu 
daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti lze rozdělit až na deset 
částí, čímž dojde ke snížení vykázaného dílčího základu daně, ale zároveň by tím 
neměla být ovlivněna průměrná sazba daně, protože zbývající části příjmů jsou 
zatěžovány právě průměrnou sazbou daně (která však nesmí poklesnout pod 15 %, 
což je hranice pro první daňové pásmo). 

Míra daňového zatížení uvnitř skupiny činností se příliš neliší. V této úzké 
skupině činností (zastoupeny jsou jen tři kódy) nemá valný význam sledovat medián 
průměrných dílčích základů daně. Ostatně rozdíl mezi průměrem v činnosti s nejnižším 
a nejvyšším průměrným dílčím základem daně je jen necelých 6 %. 
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3.3.4 Rybolov, chov ryb a související činnosti 

 

Rybolov jako hlavní činnost vykazuje jen velmi malý počet daňových subjektů, 
a to ještě se zřetelnou tendencí k poklesu, což lze vysvětlit tím, že ve sledovaném 
období se pro některé z poplatníků stala převažujícím zdrojem příjmů jiná činnost. 
Opět se jedná o homogenní skupinu činností, zastoupeny jsou 4 kódy IKEČ, tentokrát 
ale více než čtyři pětiny poplatníků vykazuje jako hlavní druh příjmů chov ryb a 
související činnosti. 

 

Tabulka č. 8 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti s kódem 
OKEČ 5 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 54 64 54 53 50 45 41 
průměrné daňové zatížení 4,83% 1,38% 9,94% 9,61% 12,21% 8,66% 7,52% 

 
Průměrné daňové zatížení osob zabývajících se RYBOLOVEM A SOUVISEJÍCÍMI 

ČINNOSTMI je nízké, ale velmi rozkolísané. Časové řadě se vymyká rok 2002, ve 
kterém se průměrná mezní sazba v tomto odvětví činnosti nacházela až ve druhém 
daňovém pásmu, tj. byla 20 %. Díky nerovnoměrnému rozložení se samozřejmě 
medián nachází u nejvíce zastoupené činnosti. 

 

3.3.5 Těžba a úprava nerostných surovin 

 

Daňových subjektů podnikajících převážně v oblasti TĚŽBY A ÚPRAVY 
NEROSTNÝCH SUROVIN je pochopitelně poměrně málo a navíc se jejich počet ve 
sledovaném období snížil na čtvrtinu, na druhé straně se jedná o diferencovanou 
skupinu činností se zastoupením 10 kódů OKEČ. Lze předpokládat, že na tomto 
poklesu se mimo jiné podílela změna právní formy. Díky kapitálové náročnosti je 
pravděpodobně vhodnější formou podnikání kapitálová společnost než fyzická osoba. 

 

Tabulka č. 9 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti s kódem 
OKEČ 10 - 14 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 96 81 71 44 34 28 24 
průměrné daňové zatížení 16,79% 12,61% 8,10% 6,38% 26,85% 7,44% 7,42% 

 
Ačkoli průměrná daňová sazba podnikatelů v oblasti TĚŽBY A ÚPRAVY 

NEROSTNÝCH SUROVIN je značně rozkolísaná, přece jen vykazuje tendenci k poklesu, 
což lze opět vysvětlit i tím, že větší firmy v tomto období měnily svoji právní formu. 
Podpořit toto tvrzení je možno i tím, že ještě v roce 1998 byla průměrná mezní sazba 
daňových subjektů až ve třetím daňovém pásmu, posléze v letech 1999 dosáhla 20 %. 
Výsledek za rok 2002 nelze hodnotit, protože je extrémně zkreslen jedním jediným 
daňovým subjektem. 
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Medián průměrných dílčích základů daně se nachází u činnosti nejvíce 
zastoupené a zároveň nejvíce se blížící průměru, a to TĚŽBA A ÚPRAVA OSTATNÍCH 
RUD. Jejich průměrný dílčí základ daně je 14 % pro průměrem skupiny. 

 

3.3.6 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 

 
Přestože v této oblasti činnosti je vykazováno zastoupení ve sledovaném období 

celkem v 32 položkách, celkový počet daňových subjektů není velký, ale je relativně 
stabilní. 

 

Tabulka č. 10 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 15 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 267 274 249 230 251 248 222 
průměrné daňové zatížení 7,62% 6,34% 10,77% 12,26% 10,47% 9,78% 12,13% 

 
Průměrné daňové zatížení u výrobců potravinářských výrobků a nápojů má 

rostoucí trend. V letech 2001 a 2004 byla průměrná mezní sazba v tomto odvětví 
20 %, tj. ve druhém daňovém pásmu. Z činností s větším počtem daňových subjektů 
významně nadprůměrné základy daně vykazuje VÝROBA PEKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ 
(ZEJMÉNA TRVANLIVÝCH), VÝROBA KAKAA, ČOKOLÁDY A CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKŮ 
a VÝROBA MASNÝCH VÝROBKŮ. Velmi podprůměrné základy daně naopak nacházíme 
u VÝROBY MLÉKA, MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ A ZMRZLINY a u VÝROBY MLÝNSKÝCH 
VÝROBKŮ. 

Medián průměrných dílčích základů daně se v roce 2004 nacházel u činnosti 
VÝROBA, ZPRACOVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ MASA Z VELKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT, u které průměrný dílčí základ daně dosáhl 88 % průměrného dílčího základu 
daně jako celek. Relace dílčího základu daně u činnosti s nejnižším a nejvyšším 
průměrným dílčím základem daně dosahuje úrovně 275 %.  

 

3.3.7 Výroba textilií a textilních výrobků 

 

Tato oblast činnosti opět nemá velké zastoupení a počet daňových subjektů je 
relativně stabilní. Ve skupině je zastoupeno celkem 16 kódů OKEČ, z toho ale jen 11 
ve všech letech sledovaného období. 

 

Tabulka č. 11 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 17 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 290 281 282 290 295 306 264 
průměrné daňové zatížení 5,50% 4,25% 11,54% 11,11% 9,18% 10,48% 10,05% 

 
Průměrná daňová sazba od roku 2000 nevykazuje velké výkyvy a pohybuje se 

okolo 10 % s tím, že průměrné mezní sazby ve druhém daňovém pásmu bylo 
dosaženo v letech 2000 a 2001. Zhruba dvojnásobné průměrné základy daně oproti 
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průměru celé skupiny jsou u VÝROBY KONFEKČNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŮ KROMĚ 
ODĚVŮ, naopak velmi nízké základy daně vykazují činnosti související s pletenými a 
háčkovanými výrobky. U této kategorie lze předpokládat, že alespoň pro část osob 
jsou tyto příjmy doplňkem k dominantnímu druhu příjmu, ať už jde o mzdu či důchod 
ze sociálního zabezpečení. 

Medián skupiny činností se nachází u nejvíce zastoupené skupiny poplatníků, 
jejichž hlavní zdroj příjmů je v činnosti VÝROBA OSTATNÍCH TEXTILNÍCH VÝROBKŮ 
KROMĚ ODĚVŮ. Jejich průměrný dílčí základ daně činí 81 % průměru za celou 
skupinu. Průměrný dílčí základ daně u činnosti s nejvyšší hodnotou je 3,62krát větší 
než u činnosti s nejnižší hodnotou. 

 

3.3.8 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 

 

Jde o skupinu jen o něco více zastoupenou, než je ta předešlá, počet v ní 
operujících daňových subjektů má klesající tendenci. Skupina činností je dosti 
homogenní, zastoupeno je jen 7 kódů činností OKEČ, z toho po celé období jen 6. Více 
než 40 % poplatníků jako hlavní zdroj příjmů uvádí činnost VÝROBA JINÝCH ODĚVŮ A 
ODĚVNÍCH DOPLŇKŮ. 

 

Tabulka č. 12 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 18 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 486 481 406 416 437 429 354 
průměrné daňové zatížení 0,29% 1,08% 3,31% 5,32% 2,06% 3,56% 0,00% 

 
Daňové zatížení subjektů v oblasti výroby oděvů je velmi nízké, limitně se 

v několika letech blíží nule. Otázkou je, zda je to způsobeno specifikou odvětví a jeho 
postavením na trhu anebo tím, že drobní podnikatelé v této oblasti prodávají převážně 
konečnému spotřebiteli, a tak na ně není vyvíjen tlak, aby vykazovali veškeré své 
tržby. Podezření z neúplné evidence příjmů je zvýrazněno skutečností, že více než 
třetina subjektů v této skupině činností podniká v oblasti ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ 
KOŽEŠIN a VÝROBY KOŽENÝCH ODĚVŮ, ve kterých jsou dlouhodobě výrazně 
podprůměrné základy daně. 

U této skupiny činností se v roce 2004 vyskytuje extrémní hodnota – záporný 
základ daně u nejvíce zastoupené skupiny poplatníků podnikajících ve VÝROBĚ JINÝCH 
ODĚVŮ A ODĚVNÍCH DOPLŇKŮ. V ostatních letech sledovaného období se tento 
extrém neopakuje, i když dílčí základy daně zůstávají velmi nízké. 

Medián průměrných dílčích základů daně se nachází u druhé nejvíce zastoupené 
činnosti, VÝROBA JINÝCH SVRCHNÍCH ODĚVŮ a je 38,5 % nad průměrem celé 
skupiny. Skoro polovina poplatníků v této skupině činností se za zdaňovací období 
2004 nacházela v kódech činností se záporným dílčím základem daně. Rozdíl mezi 
skupinou s nejnižším a nejvyšším dílčím základem proto za rok 2004 byl 9,5násobkem 
průměru za celou skupinu činností. 
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3.3.9 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, 
proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku  

 

Tento druh činnosti je mírně více zastoupen než činnosti v lesnictví. Počet 
daňových subjektů ve sledovaném období zvolna roste. V této skupině činností je 
zastoupeno 8 kódů OKEČ, a to ve všech sledovaných letech. 

 
Tabulka č. 13 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 20 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 1 161 1 427 1 409 1 535 1 647 1 755 1 718 
průměrné daňové zatížení 7,19% 6,71% 6,82% 7,67% 8,47% 8,22% 9,07% 

 
Daňové zatížení těchto osob daní z příjmů fyzických osob je na nízké úrovni 

s mírnou tendencí k růstu. Nadprůměrné základy daně vykazuje VÝROBA PILAŘSKÁ A 
IMPREGNACE DŘEVA a VÝROBA JINÝCH DŘEVAŘSKÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A 
SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ NÁBYTKU, tedy činnosti, ve kterých alespoň část 
produkce odebírají jiné podnikatelské subjekty. Naopak výroba STAVEBNĚ 
TRUHLÁŘSKÁ A TESAŘSKÁ, kde převažujícími odběrateli drobných podnikatelů jsou 
občané, mají podprůměrné základy daně. 

Medián průměrných dílčích základů daně se u této skupiny činností posouvá 
k nejvíce zastoupené skupině podnikatelů představující 75 % všech osob v této 
skupině, a to k VÝROBĚ STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ. Jejich průměrný dílčí 
základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti byl 6 % pod průměrem 
za skupinu činností. Průměrné dílčí základy daně jednotlivých činností nejsou příliš 
rozptýleny. V činnosti s nejnižším průměrným dílčím základem daně je průměr 21 % 
pod průměrem za celou skupinu a činnosti s nejvyšším průměrným dílčím základem 
daně (výroba pilařská a impregnace dřeva) je hodnota o 50 % vyšší, než je průměr za 
skupinu. 

 

3.3.10 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
(kromě strojů a zařízení) 

 

Skupina osob s převažujícími příjmy z oblasti výroby kovodělných výrobků je 
dosti rozsáhlá a relativně stabilní. Lze předpokládat, že alespoň část jejich odběratelů 
jsou podnikatelské subjekty. Skupina činností zahrnuje 22 kódů OKEČ, z nich však 
čtyři nebyly zastoupeny ve všech letech sledovaného období. 

 

Tabulka č. 14 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 28 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 925 1 004 965 1 060 1 143 959 1 007 
průměrné daňové zatížení 15,42% 11,34% 11,13% 13,74% 10,95% 11,98% 12,91% 
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Skupina vykazuje relativně vysoké daňové zatížení bez zřetelného trendu. 
V roce 1998 byla průměrná mezní sazba podnikatelů s převažujícími příjmy z VÝROBY 
KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ až ve třetím daňovém pásmu, v letech 2001, 2003 a 2004 
je průměrná mezní sazba ve druhém daňovém pásmu. Z více zastoupených 
ekonomických činností nadprůměrné základy daně mají podnikatelé např. 
v následujících činnostech: VÝROBA OSTATNÍCH KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZUŠLECHŤOVÁNÍ KOVŮ a VŠEOBECNÉ STROJÍRENSKÉ 
ČINNOSTI, tedy převážně dodavatelé pro výrobní spotřebu. Naopak podprůměrné 
základy daně jsou např. u VÝROBY TOPNÝCH TĚLES A KOTLŮ PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ 
nebo u VÝROBY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH DÍLŮ. 

Rozdíly v průměrných dílčích základech daně jsou v této skupině činností 
extrémní, což lze ilustrovat tím, že průměrný základ daně ve skupině s nejvyšším 
průměrným základem daně v roce 2004 je 161krát vyšší než ve skupině s nejnižším 
průměrným základem daně za činnost. Ve dvou málo zastoupených činnostech byl dílčí 
základ daně ve sledovaném období alespoň dvakrát záporný. 

Medián průměrných dílčích základů se nachází blízko hodnoty za činnost 
VÝROBA ZÁMKŮ A KOVÁNÍ, jejíž průměrný dílčí základ daně je 12 % pod průměrem za 
skupinu jako celek. 

 

3.3.11 Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených 

 

Poměrně malá skupina daňových subjektů je zajímavá tím, že v jejím rámci 
převládají prodeje pro výrobní spotřebu. Počet daňových subjektů mírně kolísá bez 
čitelného trendu. Jde o dost diferencovanou skupinu činností, ve sledovaném období je 
zastoupeno 24 činností, z toho u více než poloviny je zastoupení u jednotlivé činnosti 
menší než 5 poplatníků. 

 

Tabulka č. 15 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 29 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 222 246 230 231 237 161 222 
průměrné daňové zatížení 10,97% 14,03% 13,10% 15,86% 13,62% 12,79% 15,73% 

 
S výjimkou roku 1998 podnikatelé s převažujícími příjmy z VÝROBY A OPRAV 

STROJŮ A ZAŘÍZENÍ mají vysoké průměrné sazby daně z příjmů fyzických osob. 
V letech 2001 a 2004 průměrný základ daně dosáhl až do třetího daňového pásma, 
v ostatních letech s výjimkou již zmíněného roku 1998 do druhého pásma sazby daně. 
Skupina ale vykazuje vysokou diferenciaci podle převažující činnosti. Do nejvyššího 
pásma daňové sazby dosáhnou v průměru podnikatelé s následujícími ekonomickými 
činnostmi: VÝROBA A OPRAVY OSTATNÍCH ÚČELOVÝCH STROJŮ J. N. a VÝROBA A 
OPRAVY JINÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO VŠEOBECNÉ ÚČELY. Naopak první daňové 
pásmo nepřekročí mimo jiné v následujících činnostech: VÝROBA ELEKTRICKÝCH 
PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST, VÝROBA a OPRAVY STROJŮ 
PRO VÝROBU a VYUŽITÍ MECHANICKÉ ENERGIE KROMĚ MOTORŮ PRO LETADLA, 
AUTOMOBILY A MOTOCYKLY NEBO VÝROBA a OPRAVY OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH 
STROJŮ. Zejména u první z těchto činností, která je svým rozsahem ze jmenovaných 
nejširší, je patrné, že v ní převažují tržby od konečných spotřebitelů. 
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Medián průměrných hodnot dílčích základů daně se nachází u obecně 
definované činnosti VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH, 
která je nejvíce zastoupená a zahrnuje 30 % poplatníků. Jejich průměrný dílčí základ 
daně je o 3,5 % vyšší, než je průměr za celou skupinu. 

 

3.3.12 Výroba elektrických strojů a zařízení jinde neuvedených 

 

Malá skupina daňových subjektů vykazuje spíše růstovou tendenci, opět se 
jedná o ekonomické činnosti zaměřené na výrobní spotřebu. Skupina činností je 
poměrně homogenní, zastoupeno je jen 9 kódů činností. 

 

Tabulka č. 16 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 31 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 196 241 231 279 311 240 300 
průměrné daňové zatížení 15,21 % 12,91 % 11,15 % 13,01 % 10,99 % 12,62 % 12,58 % 

 
I tato skupina daňových subjektů má vyšší průměrné daňové sazby s nejvyšším 

bodem v roce 1998, další vývoj je nevýrazný. Za zdaňovací období 1998 průměr 
dosahuje třetího pásma daňové sazby, v dalších letech se ocitá většinou ve druhém 
pásmu, avšak v letech 2002 a 2004 nebylo přesaženo pásmo první. Mezi jednotlivými 
činnostmi není velký rozdíl v průměrných základech daně. Nad průměrem jsou 
zejména podnikatelé v činnosti VÝROBA ELEKTRICKÝCH ROZVODNÝCH, ŘÍDICÍCH A 
SPÍNACÍCH ZAŘÍZENÍ a VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ J. N. Podprůměrné základy 
daně nalezneme ve VÝROBĚ OSTATNÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ J. N. a ve výrobě 
ELEKTROMOTORŮ, GENERÁTORŮ A TRANSFORMÁTORŮ. 

Medián u činností v oblasti VÝROBY ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ u 
činnosti VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH, ve které 
se průměrná hodnota dílčího základu daně nachází pouhé jedno procento nad 
průměrem celé skupiny. Jde ostatně o nejvíce zastoupenou skupinu poplatníků, ve 
které se jich shromáždilo více než třetina. 

 

3.3.13 Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 

 

Počet daňových subjektů podnikajících především ve zpracovatelském průmyslu 
má ve sledovaném období klesající tendenci a není příliš vysoký. 

 

Tabulka č. 17 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 36 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 617 589 535 526 565 352 517 
průměrné daňové zatížení 10,55% 11,16% 10,58% 10,16% 6,68% 8,27% 8,63% 
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V té části sledovaného období, která spadá do minulého století, je průměrná 
daňová sazba cirka ve středu mezi odvětvími ekonomické činnosti, za zdaňovací 
období 2002 pak prudce klesá a od té doby jen nevýrazně roste. Nicméně v celém 
sledovaném období se pohybuje v intervalu odpovídajícímu mezní sazbě pro první 
daňové pásmo. Výrazně nižší základy daně jsou u VÝROBY KLENOTŮ A PŘÍBUZNÝCH 
PŘEDMĚTŮ, vyšší pak při VÝROBĚ HER A HRAČEK a VÝROBĚ SPORTOVNÍCH POTŘEB. 

Medián průměrných dílčích základů daně v této skupině činností se nachází ve 
druhé nejpočetněji zastoupené činnosti OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL JINDE 
NEUVEDENÝ, ve kterém průměrná hodnota dílčího základu daně v roce 2004 byla jen 
4 % pod průměrem skupiny jako celku. Rozdíl mezi činností s nejnižším (záporným) 
základem daně a s nejvyšším průměrným dílčím základem daně je relativně malý, 
pouze 2,34násobek průměru za skupinu jako celek. 

 

3.3.14 Stavebnictví  

 

Stavebnictví je oblastí, ve které podniká po celé sledované období nejvyšší 
počet daňových subjektů, a to při velkých meziročních výkyvech. Otázkou je, zda se 
na tomto vysokém zastoupení nepodílí i ti, kteří lavírují na pokraji závislé činnosti a 
využívají tak specifik odvětví i určitou bezbrannost kontrolních mechanizmů. 

 

Tabulka č. 18 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 45 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 7 501 8 303 7 727 8 040 8 476 6 201 8 795 
průměrné daňové zatížení 9,43% 9,12% 9,23% 9,76% 10,16% 10,49% 10,39% 

 
Průměrné daňové zatížení daní z příjmů fyzických osob je relativně nízké a 

v jednotlivých letech kolísá s nevýraznou tendencí k růstu. V žádném ze sledovaných 
zdaňovacích období nepřekročila průměrná sazba daně první daňové pásmo.  

V této oblasti činností je celkem 22 činností s tím, že převážná většina 
poplatníků vykazuje základy daně okolo průměru za celou skupinu. Téměř o dvě 
třetiny vyšší základ daně má velmi omezená skupina poplatníků v hlavním druhu 
činnosti PRONÁJEM STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ S OBSLUHOU 
a více než o polovinu vyšší základy daně má rozsáhlá skupina podnikatelů v oblasti 
POZEMNÍHO A INŽENÝRSKÉHO STAVITELSTVÍ. Dále výrazně nadstandardní základy 
daně mají rovněž poplatníci podnikající převážně v STAVEBNÍCH MONTÁŽNÍCH 
PRACÍCH (poskytují se ve značné míře pro podnikatelský sektor) a 
v ELEKTROINSTALACÍCH (většina odběratelů požaduje revizní zprávu). Naopak 
podprůměrné základy daně o více než 20 % mají poplatníci v následujících činnostech: 
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, DOKONČOVACÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI, VÝSTAVBA VODNÍCH 
DĚL, OSTATNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI, které zahrnují speciální řemesla. 

Medián průměrných dílčích základů daně se v roce 2004 nacházel u nejširší 
skupiny poplatníků v této skupině činností, na kterou připadá 31 % všech osob v této 
skupině činností. Jedná se o obecnou činnost - STAVEBNICTVÍ. Její hodnota 
průměrného dílčího základu daně je pouze jedno procento pod průměrem za skupinu 
jako celek. Zajímavé je, že za žádnou z činností ve sledovaném období nebyla 
vykázána záporná hodnota průměrného dílčího základu daně. V roce 2004 průměrný 
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dílčí základ daně v činnosti s nejvyšší hodnotou ve skupině (PRONÁJEM STAVEBNÍCH A 
DEMOLIČNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ S OBSLUHOU) je 2,27násobkem oproti činnosti 
s nejnižším průměrným dílčím základem daně v této skupině (PŘÍPRAVA 
STAVENIŠTĚ). 

 

3.3.15 Obchod, opravy a údržba motorových vozidel; 
maloobchodní prodej pohonných hmot 

 
Skupina činností má počet poplatníků blízký průměru, který ve sledovaném 

období má růstovou tendenci. Jde o poměrně homogenní skupinu, ve které je 
zastoupeno jen 6 činností OKEČ.  

 

Tabulka č. 19 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 50 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 980 1 083 1 034 1 063 1 137 1 169 1 164 
průměrné daňové zatížení 4,60% 8,24% 7,52% 8,84% 8,34% 8,45% 8,91% 

 
Průměrná daňová sazba poplatníků s převažující činností v obchodu, opravách a 

údržbě motorových vozidel včetně maloobchodního prodeje pohonných hmot je velmi 
nízká, ale má stabilně rostoucí tendenci. Ve sledovaném období se průměrná daňová 
sazba téměř zdvojnásobila. Není třeba zdůrazňovat, že ani v jediném roce průměrná 
sazba daně u nich nepřesáhla první daňové pásmo. 

Výlučné postavení z hlediska daňového zatížení v této skupině činností má něco 
přes 3 % poplatníků, kteří podnikají v oblasti MALOOBCHODNÍHO PRODEJE 
POHONNÝCH HMOT, jejichž průměrná daňová sazba např. v roce 2004 byla 14,18 % a 
nacházela se ve druhém pásmu daňové sazby. Extrémně nízký základ daně mají 
poplatníci v oblasti OBCHODU S DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO MOTOROVÁ VOZIDLA 
(KROMĚ MOTOCYKLŮ). Právě u této skupiny činností ale hodnoty za jednotlivé činnosti 
uvnitř skupiny v průběhu sledovaného období výrazně kolísají. Např. u 
MALOOBCHODNÍHO PRODEJE POHONNÝCH HMOT se průměrný základ daně jen 
v letech 2002 až 2004 více než zdvojnásobil a OBCHOD S DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍM 
PRO MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ) naopak poklesl téměř třikrát. 

Medián průměrných dílčích základů daně se nachází v nejsilněji zastoupené 
činnosti, na kterou připadá 77 % osob v této skupině. Jde o OPRAVY A ÚDRŽBU 
MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ MOTOCYKLŮ), ve které je průměrná hodnota dílčího 
základu daně o málo více než o 5 % pod průměrem za skupinu jako celek. 

Průměr za poplatníky v činnosti s nejvyšším dílčím základem daně 
(MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT) je 10krát vyšší než průměr za činnost 
s nejnižším průměrným dílčím základem daně (OBCHOD S DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍM 
PRO MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ)). 
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3.3.16 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě 
motorových vozidel) 

 
Ve velkoobchodu podniká relativně silná skupina podnikatelů, která je 

kvantitativně značně stabilní. 
 

Tabulka č. 20 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 51 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 2 018 2 110 2 020 2 075 2 369 2 374 2 184 
průměrné daňové zatížení 8,17% 8,52% 8,15% 9,57% 9,47% 10,50% 10,20% 

 
Průměrné daňové zatížení je v této skupině činností opět relativně nízké 

s nevýraznou tendencí k růstu. Ani v jednom ze sledovaných zdaňovacích období 
průměrná daňová sazba nepřekročila první pásmo daňové sazby. Zkoumaná skupina 
činností je velmi členitá, ve sledovaném období bylo v jejím rámci označeno jako 
hlavní zdroj příjmů celkem 47 činností, ne všechny však ve všech zdaňovacích 
obdobích, počty daňových subjektů v řadě činností pro jednotlivá zdaňovací období 
jsou velmi nízké, není výjimkou, že danou činnost jako hlavní označil jen jeden 
poplatník. 

Členitost skupiny činností je tak podrobná, že v zájmu respektování 
bezpečného zevšeobecnění dat je obtížné ji popisovat podrobněji. Zaměříme se tedy 
jen na některé momenty. Ve 40 činnostech podnikalo v roce 2004 méně než 10 
poplatníků, z toho 7 nebylo v tomto roce zastoupeno vůbec, tj. zastoupení vymizelo 
postupně ve sledovaném období. Z činností, které jako hlavní druh příjmů uvádí 
alespoň deset poplatníků, nejvyšší základ daně více než 3x vyšší, oproti průměru má 
dvanáctičlenná skupina podnikatelů s hlavní činností ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
VELKOOBCHODU SE ZÁKLADNÍMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY, ŽIVÝMI ZVÍŘATY, 
TEXTILNÍMI SUROVINAMI A POLOTOVARY. O 23 % nad průměrem je více než 8x 
početnější skupina poplatníků v obecně vyjádřené činnosti (VELKOOBCHOD A 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL)). Naopak 27 
poplatníků podniká v několika velmi málo zastoupených činnostech, ve kterých 
průměrný dílčí základ daně za zdaňovací období 2004 byl záporný, tj. v průměru za 
jednotlivou činnost vykazovali „daňovou ztrátu“, o kterou případně budou moci snížit 
svůj základ daně, a tedy i si snížit průměrnou sazbu daně v následujících zdaňovacích 
obdobích. Celkem 35 osob v roce 2004 vykazovalo jako hlavní činnost 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NESPECIALIZOVANÉHO VELKOOBCHODU a jejich průměrný dílčí 
základ daně byl těšně pod 50 % celkového průměru skupiny. 

Medián průměrných dílčích základů daně příjmů z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti je u obecné činnosti ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU, kterou 
jako hlavní zdroj příjmů uvádí v roce 2004 téměř 72 % poplatníků podnikajících v této 
skupině činností. Průměrný dílčí základ daně je u ní v úrovni 93,7 % průměru za 
skupinu jako celek.  

Průměrným dílčím základem daně v činnosti s nejnižší hodnotou je 46krát nižší 
než v činnosti s nejvyšším průměrným dílčím základem daně. Na této skutečnosti se 
mimo jiné podílí i to, že 22 poplatníků v 5 činnostech vykazuje zápornou hodnotu 
průměrného dílčího základu daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti. 
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3.3.17 Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků 
pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

 

V maloobchodě vidí svůj hlavním zdroj příjmů z podnikání druhá nejširší 
skupina podnikatelů, hned po podnikatelích ve stavebnictví. Jejich počet však má 
v čase tendenci k poklesu. Opět platí, že hlavní zdroj činnosti je široce rozprostřený 
přes tuto skupinu činností, ve sledovaných letech je zastoupeno celkem 35 kódů 
činností. 

 

Tabulka č. 21 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 52 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 9 119 9 337 8 647 8 614 8 854 8 879 8 112 
průměrné daňové zatížení 7,78% 7,75% 8,74% 9,31% 9,48% 9,93% 10,36% 

 
Průměrná sazba daně za celou skupinu činností není vysoká, ale v průběhu let 

má růstovou tendenci, a to tak, že jejich průměrný základ daně více méně kopíruje 
vývoj minimálního základu daně osob samostatně výdělečně činných u veřejného 
zdravotního pojištění. Ani v jednom ze sledovaných zdaňovacích období průměrný 
základ daně nepřesáhl hranici prvního pásma daňové sazby. 

Všech 35 kódů činností je u podnikatelů v maloobchodu zastoupeno ve všech 
sledovaných letech a jen 24 podnikatelů vykazuje hlavní činnost s kódem, kde je 
v roce 2004 méně než 10 poplatníků, celkem se jedná o 5 činností. 

Základy daně v této skupině činností jsou velmi diferencované, rozdíl mezi 
kódem činnosti s nejnižším a nejvyšším průměrným základem daně je více než 
šestinásobný. Nejvyšší průměrný základ daně mají ti poplatníci, kteří jako hlavní druh 
činnosti vykazují MALOOBCHOD S FARMACEUTICKÝMI PŘÍPRAVKY. Jejich průměrný 
základ daně téměř pětkrát převyšuje průměr za celou skupinu činností a téměř 
polovinou spadá do posledního pásma daňové sazby. Dokonce i podnikatelé v širší 
oblasti MALOOBCHOD S FARMACEUTICKÝM, ZDRAVOTNICKÝM, KOSMETICKÝM, 
TOALETNÍM A DROGISTICKÝM ZBOŽÍM VE SPECIALIZOVANÝCH PRODEJNÁCH mají 
průměrný základ daně více než 2,26krát vyšší, než je průměr za celou skupinu. Jde o 
specifickou činnost, ve které platí, že díky vysokým nárokům na kvalitu prodeje jsou 
tržby v této činnosti velmi dobře podchyceny. Na druhé straně jde o činnost, ve které 
jsou marže, a tedy i hrubé zisky regulovány. 

Více než o čtvrtinu vyšší průměrný základ daně mají ještě podnikatelé s hlavní 
činností v oblasti MALOOBCHODU S ŽELEZÁŘSKÝM ZBOŽÍM, BARVAMI, SKLEM A 
POTŘEBAMI PRO KUTILY a v MALOOBCHODU S ELEKTROSPOTŘEBIČI A ELEKTRONI-
KOU PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. 

Více než 71 % poplatníků v této skupině činností mělo hlavní zdroj příjmů 
v činnosti, jejíž průměrný dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti se od průměrného základu daně za celou skupinu činností 
neodchyloval o více než 10 %. Tím spíše je zarážející, do jaké míry vývoj průměrného 
dílčího základu daně koresponduje s vývojem minimálního vyměřovacího základu osob 
samostatně výdělečně činných na veřejné zdravotní pojištění. 

V dolní hranici průměrné velikosti dílčího základu daně se z poplatníků ze 
skupin dosahujících alespoň k jednomu procentu z podnikatelů v této skupině činností 
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pohybují ti, jejichž hlavní zdroj příjmů je v následujících činnostech: MALOOBCHOD S 
POUŽITÝM ZBOŽÍM PROVOZOVANÝ V PRODEJNÁCH (do 30 % průměru za skupinu), 
OSTATNÍ MALOOBCHOD PROVOZOVANÝ MIMO PRODEJNY (okolo 62 % průměru za 
skupinu) a MALOOBCHOD PROVOZOVANÝ VE STÁNCÍCH A NA TRZÍCH (70 % průměru 
za celou skupinu). 

Medián ve velmi početní skupině poplatníků podnikajících převážně 
v maloobchodu je u obecné činnosti MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; 
OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST, kterou jako 
hlavní zdroj příjmů uvádělo v roce 2004 přes 44 % poplatníků v tomto oboru činnosti. 
Jejich průměrný dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti je skoro 9 % nad průměrem skupiny činností jako celku. 

Rozptyl hodnot průměrných dílčích základů daně je poměrně velký. Mezi 
nejvyšší a nejnižší hodnotu se průměr za skupinu jako celku vejde 6,38krát. Tento 
aspekt však zkresluje jedna z činností, ve které podnikají jen 2 poplatníci, a to se 
záporným průměrným dílčím základem daně. Pokud bychom tento extrém odstranili, 
pak hodnota pro činnost s nejvyšším průměrným dílčím základem daně (maloobchod s 
farmaceutickými přípravky) je 24,75krát vyšší, než je hodnota pro činnost se druhým 
nejnižším průměrným dílčím základem daně ve skupině činností. 

 

3.3.18 Ubytování a stravování 

 

Z dosud sledovaných se jedná o skupinu poplatníků se třetím nejvyšším 
zastoupením. Jejich počet sice mírně osciluje, ale bez vysledovatelného trendu. 
Skupina činností je relativně homogenní, je v ní zahrnuto celkem 13 kódů OKEČ, 
z toho 2 činnosti nejsou vykazovány ve všech letech sledovaného období a další 3 
činnosti nepřesáhnou v jednotlivých letech 10 poplatníků. 

 

Tabulka č. 22 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 55 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 2 453 2 575 2 407 2 464 2 668 2 822 2 629 
průměrné daňové zatížení 0,00% 1,43% 3,89% 6,26% 4,64% 5,96% 6,29% 

 
Jejich daňové zatížení je po celé sledované období extrémně nízké, i když 

vykazuje růstovou tendenci. U této skupiny činností je patrná dělící linie mezi 
ubytovacími a stravovacími zařízeními, i když z hlediska činností a jejich průměrného 
dílčího základu daně to není dělení absolutní. V roce 2004 nízké průměrné dílčí základy 
daně v následujících činnostech (zachyceny jsou jen ty z nich, ve kterých podniká více 
než 10 poplatníků): PROVOZ HOTELŮ, MOTELŮ APOD., ZAŘÍZENÍ S RESTAURACÍ 
(v této činnosti je průměrný dílčí základ daně nejnižší z celé skupiny a je záporný), 
v činnosti KEMPY A JINÁ ZAŘÍZENÍ PRO KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ průměrný dílčí 
základ daně jen málo přesáhl polovinu průměru za celou skupinu. 

Naopak nadprůměrné dílčí základy daně jsou u činností OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 
PRO KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ (necelých 15 % nad průměrem skupiny jako celku) a 
VÝČEPY A BARY (14 % nad průměrem skupiny). 

Medián průměrných dílčích základů daně se u této skupiny nachází u 
poplatníků, jejichž hlavním zdrojem příjmů je obecně definovaná činnost - 
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RESTAURACE. Jde o nejpočetnější skupinu poplatníků, která zahrnuje 37 % osob 
podnikajících v této skupině činností. Jejich průměrný dílčí základ daně z podnikání a 
jiné samostatné výdělečné činnosti je 6,7 % nad průměrem za skupinu jako celek. 
Velmi blízko mediánu je druhá nejpočetnější skupina poplatníků, uvádějících jako 
hlavní zdroj příjmů ještě obecnější činnost UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ. Na ni připadá 
33 % osob podnikajících v této skupině činností. Jejich průměrný dílčí základ daně 
prakticky přesně kopíruje v roce 2004 průměr za skupinu jako celek. 

Činnost s nejvyšším průměrným a nejnižším průměrným dílčím základem daně 
představuje prostor 2,55krát převyšující průměrnou hodnotu za skupinu jako celek            
(počítáno v absolutních hodnotách, protože u činnosti s nejnižším průměrným dílčím 
základem daně se jedná o zápornou hodnotu. 

 

3.3.19 Pozemní a potrubní doprava 

 

Skupina poplatníků, kteří podnikají v oblasti pozemní a potrubní dopravy je 
středně silná a poměrně homogenní. Je v ní zastoupeno 8 kódů činností, z toho jedna 
se nevyskytuje ve všech letech sledovaného období. Počet poplatníků v této skupině 
činností má trend k poklesu, ačkoli ne výraznému. Po celé období platí, že zhruba tři 
čtvrtiny podnikají v ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH SE SILNIČNÍ PŘEPRAVOU 
NÁKLADŮ. 

 

Tabulka č. 23 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 60 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 1 342 1 372 1 227 1 248 1 300 1 296 1 212 
průměrné daňové zatížení 9,24% 8,27% 10,73% 11,84% 12,28% 14,33% 12,55% 

 
Poplatníci ve skupině činností POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVY mají 

v porovnání s jinými skupinami relativně vyšší daňové zatížení, které v letech 1999 až 
2003 vytrvale a poměrně výrazně roste. Od roku 2000 se jejich průměrný dílčí základ 
daně pohybuje v úrovni odpovídající druhému pásmu daňové sazby (za rok 2003 
nedosáhl třetího daňového pásma jen díky tomu, že průměrné daňové zatížení počítá s 
odpočtem od základu daně na poplatníka). 

Jde pravděpodobně o nejvýznamnější nárůst průměrné sazby daně ze všech 
skupin, který lze částečně vysvětlit i v souvislosti s přístupovou procedurou České 
republiky k EU a s legislativními opatřeními s tím souvisejícími. 

Nejvyšší průměrný základ daně za rok 2004 vykazuje obecná činnost POZEMNÍ 
A POTRUBNÍ DOPRAVA, jejíž průměrný dílčí základ daně převýšil o třetinu průměr za 
skupinu jako celek. Jen o málo nižší průměrný dílčí základ daně v tomto roce přísluší 
kódu činnosti 602 400 - SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA (je 20 % nad průměrem 
skupiny jako celku). Tato skupina poplatníků je druhou nejširší v dané skupině 
činností, v roce 2004 na ni připadalo téměř 34 % poplatníků za skupinu činností. 
Zajímavé je, že v předešlém zdaňovacím období, tj. za zdaňovací období roku 2003, 
byl průměrný dílčí základ daně za osoby s hlavním druhem příjmů v oblasti SILNIČNÍ 
NÁKLADNÍ DOPRAVY o 64 % vyšší než průměr za skupinu činností jako celek. 

Vysoký průměrný dílčí základ daně nalézáme i u nejvíce obsazeného kódu 
činnosti - SILNIČNÍ DOPRAVA NÁKLADU. Na tento kód v roce 2004 připadalo 39 % 
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poplatníků z uvedené skupiny činností. Za zdaňovací období 2004 se jejich průměrný 
dílčí základ daně nacházel 10 % nad průměrem za skupinu činností a za zdaňovací 
období 2003 byl druhý nejvyšší ve skupině činností, ale přesto dosáhl jen 90 % 
průměru za skupinu jako celek. Tento extrém v roce 2003 je způsoben velmi vysokým 
průměrným dílčím základem daně za činnost SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA. 

Na druhém konci spektra, tj. mezi činnostmi s nízkými průměrnými dílčími 
základy daně, se shromáždily činnosti související s přepravou osob. Z těch více 
zastoupených se jedná zejména o OSTATNÍ NEPRAVIDELNOU OSOBNÍ POZEMNÍ 
DOPRAVU, průměrný dílčí základ daně za tento kód činnosti v roce 2004 dosáhl 
pouhých 12 % průměru za skupinu činností jako celek a více obsazenou činností 
OSOBNÍ TAXISLUŽBA A PRONÁJEM OSOBNÍCH VOZŮ S ŘIDIČEM, v roce 2004 se 
průměr dílčího základu daně za tuto činnost vyšplhal pouze na 35 % průměru za 
skupinu jako celek. 

Medián hodnoty průměrných dílčích základů daně z příjmů z podnikání a jiné 
samostatné výdělečné činnosti se za zdaňovací období 2004 nacházel u druhé nejvíce 
obsažené činnosti SILNIČNÍ DOPRAVA NÁKLADU. Průměrný dílčí základ daně za toto 
zdaňovací období u činnosti s nejnižší hodnotou byl téměř jedenáctkrát nižší než u 
činnosti s nejvyšší hodnotou. 

 

3.3.20 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti 
cestovních kanceláří a agentur 

 

Tato skupina poplatníků je velmi málo zastoupená, i když ve sledovaném 
období má růstovou tendenci. Jediným výraznějším zástupcem jsou provozovatelé 
cestovních kanceláří. Na tak malý počet poplatníků se jedná o různorodou skupinu 
činností, zastoupeno je celkem 10 kódů OKEČ. 

 

Tabulka č. 24 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 63 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 197 195 173 188 205 209 212 
průměrné daňové zatížení 10,20% 8,93% 7,50% 10,11% 10,54% 9,70% 11,74% 

 
Průměrná daňová sazba za skupinu jako celek se blíží střední hodnotě. 

Popisovat lze opět pouze činnosti se zastoupením alespoň deseti poplatníky. Mezi nimi 
nejvyšší průměrný dílčí základ daně má malá skupina poplatníků v činnosti 
MANIPULACE S NÁKLADEM A SKLADOVÁNÍ, jejichž průměrný dílčí základ daně za 
zdaňovací období 2004 je 2,26krát vyšší než průměr za skupinu jako celek. Naopak 
velmi nízký průměrný dílčí základ daně je u kódu činnosti OSTATNÍ ČINNOSTI 
SOUVISEJÍCÍ S DOPRAVOU, ve které dosahuje jen 49 % průměru za skupinu jako 
celek. 

Medián průměrných dílčích základů daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti se celkem pochopitelně vyskytuje u nejvíce obsažené činnosti - 
ČINNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR; PRŮVODCOVSKÉ ČINNOSTI, na 
kterou připadalo v roce 2004 63 % všech poplatníků ve skupině činností. Jejich 
průměrný dílčí základ daně byl o 6 % níže, než je průměr za celou skupinu činností.  
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Následující skupiny činností jsou příliš málo zastoupené, než aby bylo možno se 
v rámci daných omezení zabývat jejich rozborem. Jde o následující: 650 000 FINANČNÍ 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KROMĚ POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍHO FINANCOVÁNÍ, 660 000 
POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍ FINANCOVÁNÍ KROMĚ POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZ-
PEČENÍ, 670 000 POMOCNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍM ZPROSTŘEDKO-
VÁNÍM. 

 

3.3.21 Činnosti v oblasti nemovitostí 

 

Spíše menší skupina poplatníků má ve sledovaném období z dosud analyzo-
vaných skupin nejdynamičtější růst, počet osob v ní se ve zkoumaném časovém 
období téměř ztrojnásobil. Ve skupině je obsaženo osm kódů OKEČ, a to ve všech 
letech sledovaného období, ačkoli zastoupení některých činností je jen ojedinělé. Po 
celé období je nejvíce obsazenou činností PRONÁJEM VLASTNÍCH NEMOVITOSTÍ, který 
jako hlavní zdroj příjmů uvádí zhruba dvě třetiny poplatníků v této skupině činností. 

 

Tabulka č. 25 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 70 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 284 299 309 332 699 777 826 
průměrné daňové zatížení 6,55% 2,54% 6,84% 6,94% 5,46% 4,61% 3,08% 

 
Hypotetická průměrná daňová sazba v této skupině činností je po celé 

sledované období velmi nízká; Vyloučíme-li extrémně nízké daňové zatížení za rok 
1999, pak lze konstatovat, že daňové zatížení u činností v oblasti nemovitostí se 
snižuje, tento trend je výrazný zejména v letech 2001 - 2004. Po celé sledované 
období se jejich průměrné dílčí základy daně pohybovaly v dolní části prvního pásma 
sazby daně. 

Právě u této skupiny činností je ale vypovídací schopnost průměrné daňové 
sazby zřejmě velmi malá, protože lze předpokládat, že se jedná o poplatníky, kteří 
mají i jiný zdroj zdanitelných příjmů, nebo dokonce, že příjmy plynoucí jim z investic 
do nemovitostí jsou jen doplňkovým zdrojem příjmů, resp. mají spíše charakter 
výnosů z investic než činnosti jako takové. 

Tento předpoklad koresponduje se skutečností, že nejsilněji zastoupená 
skupina poplatníků, uvádějících jako hlavní zdroj příjmů PRONÁJEM VLASTNÍCH 
NEMOVITOSTÍ mají průměrnou velikost dílčího základu z daně příjmů z podnikání a 
jiné samostatné výdělečné činnosti nejnižší z celé skupiny. Za rok 2004 byl pouze 
v úrovni 36,6 % průměru za skupinu jako celek. 

Naopak z více zastoupených skupin na nejvyšších pozicích vzhledem k velikosti 
průměrného dílčího základu daně lze jmenovat malou skupinu osob podnikajících 
v činnostech V OBLASTI NEMOVITOSTÍ na základě honoráře nebo smlouvy. Jejich 
průměrný dílčí základ daně byl v za rok 2004 z celé skupiny nejvyšší a dosáhl 4,4 
násobku průměrné hodnoty za celou skupinu. V pohledu celého sledovaného období je 
ale činností s nejvyššími průměrnými dílčími základy daně poměrně hojně zastoupená 
činnost (v roce 2004 jí jako hlavní zdroj příjmů uvádělo 11 % poplatníků ve skupině), 
a to zprostředkovatelské činnosti realitních agentur. 
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Zkoumání mediánu této skupiny je beze smyslu, protože se ocitá v dominantní 
skupině s nejnižším průměrným dílčím základem daně, tj. u PRONÁJMU VLASTNÍCH 
NEMOVITOSTÍ. Rozdíl mezi průměrem za tuto skupinu a průměrem za skupinu 
s nejvyšší hodnotou v roce 2004 čtyřikrát převýšil průměrnou hodnotu za skupinu jako 
celek. 

Činnosti s kódem 71 - PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, 
PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 
analyzovány nebudou pro nereprezentativní zastoupení. 

 

3.3.22 Činnosti v oblasti výpočetní techniky 

 

Jde o progresivní, ale dosud malou skupinu poplatníků, která vykazuje ve 
sledovaném období rostoucí trend. Ačkoli je v této skupině zastoupeno 8 kódů 
činností, zhruba polovina z poplatníků ve skupině jako hlavní zdroj příjmů uvádí 
PUBLIKOVÁNÍ, DODÁVKY A PORADENSTVÍ V OBLASTI SOFTWARU. 

 

Tabulka č. 26 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 72 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 284 313 309 366 413 435 422 
průměrné daňové zatížení 12,55% 12,22% 12,71% 10,60% 11,24% 11,22% 12,15% 

 
V této skupině činností je po celé sledované období vyšší daňové zatížení než u 

většiny ostatní skupin činností. Míra daňového zatížení je relativně konstantní a ve 
všech letech sledovaného období jejich průměrný dílčí základ daně přesahuje do 
druhého pásma sazby daně. 

Po celé období se nad průměrem skupiny pohybuje nejvíce zastoupená skupina 
poplatníků podnikající v oblasti PUBLIKOVÁNÍ, DODÁVKY A PORADENSTVÍ V OBLASTI 
SOFTWARU. Například za zdaňovací období roku 2004 průměrný dílčí základ daně za 
tuto činnost byl nejvyšší ze všech a dosáhl téměř 107 % průměru za skupinu. Za 
zdaňovací období 2004 však vyšší průměrný dílčí základ daně z příjmů má jiný kód 
činnosti s nízkým zastoupením. 

Nízké průměrné dílčí základy daně jsou vykazovány v málo početných 
skupinách poplatníků v následujících oblastech činnosti: PORADENSTVÍ V OBLASTI 
HARDWARU, ČINNOSTI V OBLASTI DATABÁZÍ a JINÉ DODÁVKY SOFTWARU A 
PORADENSTVÍ V OBLASTI SOFTWARU.  

Medián průměrných dílčích základů daně za zdaňovací období 2004 se nachází 
u obecných ČINNOSTÍ V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY a je skoro 9 % nad 
průměrem skupiny. Hodnota průměrného dílčího základu daně u činnosti s nejnižší 
hodnotou tohoto ukazatele je 5,7krát nižší než u činnosti s nejvyšší hodnotou. Rozdíl 
mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou asi 1,07krát převyšuje průměr za skupinu jako 
celek. 

Skupina činností 730 000 VÝZKUM A VÝVOJ nebude hodnocena pro 
nedostatečné zastoupení. 
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3.3.23 Ostatní podnikatelské činnosti 

 

Ostatní podnikatelské činnosti jsou velmi rozmanité a mají samozřejmě velké 
zastoupení poplatníků. Ve skupině se nachází 21 kódů činností, z toho 5 ne po všechny 
sledované roky. Počet subjektů ve skupině ve sledovaném období kolísá s růstovou 
tendencí. Nejvíce je zastoupena činnost ARCHITEKTONICKÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ, na kterou v roce 2004 připadalo 22 % 
všech poplatníků skupiny. Hojně zastoupeni jsou i poplatníci s hlavní činností v oblasti 
ÚČETNÍ A AUDITORSKÉ ČINNOSTI A JEJICH REVIZE; DAŇOVÉ PORADENSTVÍ. Více 
než 200 poplatníků dále uvádělo v roce 2004 jako hlavní zdroj příjmů: PRÁVNÍ A 
ÚČETNÍ ČINNOSTI A JEJICH REVIZE; DAŇOVÉ PORADENSTVÍ; PRŮZKUM TRHU A 
VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ; PORADENSTVÍ V OBLASTI PRÁVNÍ ČINNOSTI, PORADENSTVÍ V 
OBLASTI PODNIKÁNÍ A ŘÍZENÍ, REKLAMNÍ ČINNOSTI, PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ A 
VŠEOBECNÝ ÚKLID a SEKRETÁŘSKÉ SLUŽBY A PŘEKLADY (VČ. TLUMOČNICKÝCH 
SLUŽEB). 

 

Tabulka č. 27 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 74 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 3 711 3 864 3 475 3 523 3 995 4 243 4 176 
průměrné daňové zatížení 10,99% 11,02% 11,28% 11,13% 11,62% 12,18% 12,93% 

 
Daňové zatížení osob podnikajících převážně v oblasti ostatních 

podnikatelských činností ve sledovaném období roste. Od zdaňovacího období roku 
2001 jejich průměrný dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti zasahuje do druhého pásma sazby daně z příjmů fyzických osob. 

Zajímavé je, že v posledních třech sledovaných zdaňovacích obdobích není ani 
v jedné ze zastoupených činností vykazován tak nízký průměrný dílčí základ daně, aby 
tomu odpovídalo nulové daňové zatížení. (Výjimku za zdaňovací období 2004 tvoří 
pouze jeden poplatník ve specifickém oboru činnosti.) 

Medián průměrných dílčích základů daně za zdaňovací období 2004 je u 
poplatníků podnikajících v oboru ve druhé nejzastoupenější skupině v oboru ÚČETNÍ A 
AUDITORSKÉ ČINNOSTI A JEJICH REVIZE; DAŇOVÉ PORADENSTVÍ. Jejich průměrný 
dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti je pouze 
v úrovni 75 % za skupinu jako celek. Z méně zastoupených činností (ale s více než 10 
poplatníky) pod průměrem za skupinu činností jsou i podnikatelé v oboru PÁTRACÍ A 
OCHRANNÉ ČINNOSTI. Naopak nízké průměrné dílčí základy daně vykazují následující 
činnosti: OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI J. N. (34,6 % průměru za skupinu 
činností), SEKRETÁŘSKÉ A PŘEKLADATELSKÉ ČINNOSTI (37,4 % průměru za skupinu), 
FOTOGRAFICKÉ ČINNOSTI (42,8 % průměru za skupinu činností), BALICÍ ČINNOSTI 
(46,3 % průměru za skupinu činností), ČINNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ HOLDINGOVÝCH 
SPOLEČNOSTÍ (51,6 % průměru za skupinu činností), OSTATNÍ SLUŽBY PŘEVÁŽNĚ 
PRO PODNIKY JINDE NEUVEDENÉ (70 % průměru za skupinu činností), TECHNICKÉ 
ZKOUŠKY A ANALÝZY (80 % průměru za skupinu činností). 

Vzhledem k členitosti skupiny činností a k tomu, že v některých z nich je 
početnější zastoupení, bude u této skupiny činností účelné vybrat některé z nich a 
podrobit je samostatně analýze daňového zatížení, jako referenční byl vybrán rok 
2004. 
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Tabulka č. 28 Průměrné daňové zatížení v oboru činnosti OKEČ 74 v hlavních 
činnostech za zdaňovací období 2004 

OKEČ obor ekonomické činnosti 
počet 

daňových 
subjektů 

průměrné 
daňové 
zatížení 

740000 ostatní podnikatelské činnosti 235 21,22% 

741000 
právní a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství; 
průzkum trhu a veřejného mínění; poradenství v oblasti POD 

265 14,03% 

741100 právní činnosti 202 21,41% 
741200 účetní a auditorské činnosti a jejich revize; daňové poradenství 748 10,88% 
741400 poradenství v oblasti podnikání a řízení 320 11,00% 

742000 
architektonické a inženýrské činnosti a související technické 
poradenství 

933 13,16% 

744000 reklamní činnosti 329 9,99% 
747000 průmyslové čištění a všeobecný úklid 217 10,27% 
748000 různé podnikatelské činnosti j. n. 231 10,22% 
748300 sekretářské služby a překlady (vč. tlumočnických služeb) 226 10,59% 

 
V žádné z vybraných činností (tj. těch, které byly v roce 2004 zastoupeny více 

než 200 osobami) za zdaňovací období 2004 průměrná daňová sazba nepoklesla pod 
10 procentních bodů. Jen nepatrně z toho tvoří výjimku obor REKLAMNÍ ČINNOSTI. I 
ve většině dalších činností průměrnému dílčímu základu daně odpovídá sazba pro 
první pásmo. Pak následuje skok. 

Průměrné daňové zatížení kolem 13 až 14 % odpovídající průměrnému dílčímu 
základu daně dosahujícímu do druhého pásma daňové sazby se vyskytuje ve dvou 
oborech činností, a to ARCHITEKTONICKÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍ 
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ a PRÁVNÍ A ÚČETNÍ ČINNOSTI A JEJICH REVIZE; DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ; PRŮZKUM TRHU A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ; PORADENSTVÍ V OBLASTI 
POD. 

Ještě větší odstup je před dvěma obory činnosti s nejvyšším daňovým 
zatížením, které odpovídá průměrnému dílčímu základu daně z příjmů z podnikání a 
jiné samostatné výdělečné činnosti zasahujícímu do nejvyššího pásma daňové sazby. 
Jde o tyto obory činnosti: OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI a PRÁVNÍ ČINNOSTI. 
Lze předpokládat, že převažujícím odběratelem právních činností jsou podnikatelské 
subjekty, zejména právnické osoby. 

Obor činnosti 750 000 VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ nebude předmětem analýzy, protože je zastoupen méně než 200 
poplatníky. Alespoň za zmínku ale stojí, že průměrná daňová sazba v oboru ČINNOSTI 
V OBLASTI SPRAVEDLNOSTI A SOUDNICTVÍ za zdaňovací období 2004 dosáhla dosud 
rekordní hodnoty 22,14 %. 

 

3.3.24 Vzdělávání 

 

I když se jedná o malou skupinu poplatníků, zaslouží si krátké zhodnocení. 
Počet poplatníků v oboru činnost se ale ve sledovaném období zvýšil 1,8krát. V oboru 
je zastoupeno 7 kódů OKEČ, z toho dva kódy nejsou zastoupeny ve všech letech 
sledovaného období. 
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Tabulka č. 29 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 80 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 197 233 236 255 316 374 353 
průměrné daňové zatížení 7,87% 8,60% 7,07% 6,62% 7,33% 7,83% 9,25% 

 
Skupina činností jako celek je charakterizována nevelkým daňovým zatížením. 

Průměrný dílčí základ daně ani v jednom ze sledovaných zdaňovacích období 
nepřevýšila hodnotu odpovídající prvnímu pásmu daňové sazby. 

Z činností, ve kterých hlavní zdroj příjmů v roce 2004 mělo více než 10 
poplatníků, je nejvyšší průměrný dílčí základ daně ve VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A 
JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ, kde dosahuje za zdaňovací období 139,26 % průměru za obor 
činností. Těžko proto přijmout, že v nejvíce zastoupené činnosti VZDĚLÁVÁNÍ 
DOSPĚLÝCH A JINÉ VZDĚLÁVÁNÍ J. N. s nejširším počtem subjektů (v roce 2004 na ni 
připadalo 55 % podnikatelů v této skupině činností) je naopak velmi nízký průměrný 
dílčí základ daně, který nepřesáhl 83 % průměru za obor činností.  

Ve druhé nejpočetnější skupině poplatníků v ČINNOSTI AUTOŠKOL, LETECKÝCH 
A OBDOBNÝCH ŠKOL je průměrný dílčí základ daně 8,88 % nad průměrem skupiny. 

Na základě předešlého rozboru jistě nepřekvapí, že medián průměrných dílčích 
základů daně se nachází u nejzastoupenější činnosti VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A JINÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ J. N. Rozdíl mezi činností s nejnižším a nejvyšším průměrným dílčím 
základem daně není velký, nepřesáhl jeden a dvě třetiny násobku průměru za skupinu 
činností jako celek. 

 
3.3.25 Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 

 

Středně zastoupená skupina činností zahrnuje celkem 9 kódů činností, z toho 
jedna není obsažena ve všech zdaňovacích obdobích. Počet poplatníků v ní nevykazuje 
jednoznačný trend. Nejvíce zastoupeny jsou o tomto oboru dvě činnosti, na které 
připadá skoro dvě třetiny podnikatelů v tomto oboru činnosti, jednak AMBULANTNÍ 
ZDRAVOTNÍ PÉČE (KROMĚ ZUBNÍ), na kterou v roce 2004 připadalo skoro 40 % 
podnikatelů v tomto oboru činnosti a jednak ZUBNÍ PÉČE s 24 % poplatníků. 

 
Tabulka č. 30 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 85 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 1 313 1 293 1 129 1 132 1 260 1 274 1 360 
průměrné daňové zatížení 17,08% 16,58% 16,98% 17,79% 17,48% 18,69% 19,15% 

 
Průměrná daňová sazba v oboru činností ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; 

VETERINÁRNÍ ČINNOSTI je ve srovnání s jinými obory činností po celé období vysoká, 
a to má ještě rostoucí trend. Až do zdaňovacího období 2002 její průměrný dílčí základ 
daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dosahuje až do třetího pásma 
daňové sazby (tj. mezní sazba 25 %) a v posledních dvou letech ze sledovaného 
období se dokonce pohybuje v posledním pásmu sazby daně (32 %). Tento posun 
může být ale způsoben spíše tím, že právě v tomto období nedocházelo k valorizaci 
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pásem sazby daně z příjmů fyzických osob a tím se při respektování trendu vývoje 
průměrných příjmů daňové zatížení všech poplatníků zvyšovalo. 

V posledních dvou ze sledovaných let nejvyšší průměrný dílčí základ daně mají 
podnikatelé v ZUBNÍ PÉČI, jejichž průměrný dílčí základ daně z příjmů z podnikání a 
jiné samostatné výdělečné činnosti za zdaňovací období 2004 o 11,77 % převýšil 
průměrnou hodnotu za obor činností. Nad průměrem se ocitá rovněž nejširší skupina 
poplatníků v AMBULANTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI (KROMĚ ZUBNÍ), jejíž průměrný dílčí 
základ daně za zdaňovací období 2004 byl skoro 11 % nad průměrem skupiny činností 
jako celku. 

Ve všech ostatních kódech činností poplatníci vykazují již podprůměrné hodnoty 
dílčího základu daně. Z více zastoupených mají nejnižší hodnotu průměrného dílčího 
základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti za zdaňovací 
období roku 2004 VETERINÁRNÍ ČINNOSTI, které se i v předešlých zdaňovacích 
obdobích vyznačovaly vysoce podprůměrnými dílčími základy daně. Za rok 2004 
hodnota jejich průměrného dílčího základu daně dosáhla jen necelých 55 % průměru 
za skupinu činností jako celek. Dále podprůměrné dílčí základy daně jsou 
v následujících činnostech s větším počtem daňových subjektů: ČINNOSTI SOUVISE-
JÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ (a OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČÍ za 
zdaňovací období 2004 nedosáhl 95 % průměru za skupinu činností). 

Z hlediska kontrolních mechanismů úplnosti zdanitelných příjmů se 
zdravotnické činnosti (nikoli však veterinární) vyznačují tím, že velká část jejich 
příjmů přichází od zdravotních pojišťoven, a tak je lehce kontrolovatelná. 

Medián oboru činností z hlediska průměrného dílčího základu daně z příjmů 
z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti je u činnosti s největším zastoupením 
- AMBULANTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE (KROMĚ ZUBNÍ). Rozdíl mezi průměrným dílčím 
základem daně v činnosti s nejnižší a nejvyšší hodnotou nedosahuje ani tří čtvrtin 
průměru hodnoty za skupinu činností jako celek. Pokud bychom vynechali nepatrně 
zastoupenou činnost s nejnižším průměrným dílčím základem daně, potom by rozdíl 
mezi hodnotou nejnižší a nejvyšší činil jen 57 % průměrné hodnoty za skupinu jako 
celek. 

Obory činností ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA, 
SANAČNÍ A PODOBNÉ ČINNOSTI a ČINNOSTI ODBOROVÝCH, PROFESNÍCH A 
PODOBNÝCH ORGANIZACÍ J. N. nebudou analyzovány pro nedostatečné zastoupení. 

 

3.3.26 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 

 

Obor činnosti REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI považuje za 
hlavní zdroj příjmů poměrně malá skupina podnikatelů. Počet poplatníků má tendenci 
spíše růstovou. Jde o rozmanité činnosti, z nichž jen ve třech v roce 2004 více než 100 
poplatníků vykazovalo hlavní zdroj příjmů. Byli to tyto: UMĚLECKÉ A OSTATNÍ 
ZÁBAVNÍ ČINNOSTI (17,5 % poplatníků), UMĚLECKÁ A LITERÁRNÍ TVORBA (20 % 
poplatníků) a SPORTOVNÍ ČINNOSTI (19,4 % poplatníků. V oboru činností je ve 
sledovaném období zastoupeno 22 kódů OKEČ, z toho 4 ve všech zdaňovacích 
obdobích. 
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Tabulka č. 31 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 92 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 633 674 668 661 762 788 767 
průměrné daňové zatížení 8,70% 8,94% 8,52% 8,44% 9,28% 9,84% 10,78% 

 
Průměrné daňové zatížení poplatníků v oboru REKREAČNÍ, KULTURNÍ A 

SPORTOVNÍ ČINNOSTI je ve sledovaném období podprůměrné, ani v jednom ze 
zdaňovacích období průměrný dílčí základ daně za skupinu jako celek nebyl tak 
vysoký, aby přesáhl hranici zdanění v prvním daňovém pásmu. Průměry za skupinu 
činností jako celek zejména za zdaňovací období 2004 devastuje jeden údaj s násobně 
nadprůměrnou hodnotou dílčího základu daně. 

Z více zastoupených činností vyšší průměrný dílčí základ daně je u 
SPORTOVNÍCH ČINNOSTÍ, za zdaňovací období roku 2004 dosáhl téměř 220 % 
průměru za skupinu jako celek a ČINNOSTI V OBLASTI FILMŮ A VIDEOZÁZNAMŮ 
(40 % nad celkovým průměrem za skupinu činností). Většina průměrů dílčích základů 
daně za jednotlivé kódy činností je pod průměrem za skupinu. Nejnižších hodnot za 
zdaňovací období 2004 bylo dosaženo zejména v následujících: PROVOZ KULTURNÍCH 
ZAŘÍZENÍ (30 % průměru za skupinu činností), ČINNOSTI ZÁBAVNÍCH PARKŮ 
(necelých 34 % průměru za skupinu činností), PROVOZ SPORTOVNÍCH AREÁLŮ A 
STADIONŮ (48,6 % průměru za skupinu činností) atd. 

Medián průměrných dílčích základů daně za obor činností je u obecného kódu 
REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI a za zdaňovací období 2004 byl 
téměř 24 % pod průměrem skupiny jako celku. Ačkoli žádná z průměrných hodnot 
dílčího základu daně není záporná, rozdíly v hodnotách jsou velké. Rozpětí mezi 
nejvyšší a nejnižší hodnotou průměrného dílčího základu daně za jednotlivou činnost 
7,6krát převyšuje průměr za skupinu jako celek, po vyloučení extrémní hodnoty ale 
tento poměr klesne jen na 2,4. 

 

3.3.27 Ostatní činnosti 

 
Spíše větší skupina poplatníků majících hlavní zdroj příjmů v oboru OSTATNÍCH 

ČINNOSTÍ, je poměrně sevřená, zahrnuje pouhých 6 kódů činností, všechny z nich 
jsou zastoupeny ve všech sledovaných zdaňovacích obdobích. Počet poplatníků ve 
skupině je po celé sledované období relativně stabilní. 

 

Tabulka č. 32 Průměrná daňová sazba osob s hlavním druhem činnosti 
s kódem OKEČ 93 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet daňových subjektů 2 095 2 249 2 026 2 010 2 200 2 331 2 240 
průměrné daňové zatížení 5,83% 5,61% 5,33% 3,87% 5,88% 6,52% 7,21% 

 
Průměrné daňové zatížení za ostatní činnosti je nízké, ačkoli od roku 2002 má 

rostoucí tendenci. Samozřejmě se ve všech sledovaných zdaňovacích obdobích 
pohodlně vejdou do prvního pásma daňové sazby.  

Medián za skupinu činností se nachází u nejvíce zastoupeného kódu činnosti 
KADEŘNICKÉ, KOSMETICKÉ A PODOBNÉ SLUŽBY a je 37,7 % pod průměrem dílčího 
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základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti za skupinu 
jako celek. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou průměrného dílčího základu daně 
za jednotlivé činnosti 4,1krát převyšuje průměrnou hodnotu tohoto ukazatele za 
skupinu činností jako celek. 

Vzhledem k tomu, že za zdaňovací období 2004 ani v jednom kódu činnosti 
počet zastoupených daňových subjektů nepoklesl pod 30 a rozdíly mezi jednotlivými 
činnostmi jsou značné, je možné přistoupit k detailnějšímu rozboru za jednotlivé kódy 
činností. 

 

Tabulka č. 33 Průměrné daňové zatížení v oboru činnosti OKEČ 93 za zdaňovací 
období 2004 

OKEČ obor ekonomické činnosti 
počet 

daňových 
subjektů 

průměrné 
daňové 
zatížení 

930000 ostatní činnosti 698 9,97% 
930100 praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových výrobků 42 8,09% 
930200 kadeřnické, kosmetické a podobné služby 1 245 2,57% 
930300 pohřební a související služby 33 17,43% 
930400 služby v oblasti tělesné hygieny 105 1,50% 
930500 ostatní činnosti j. n. 117 7,14% 

 
Mezi činnostmi v daném oboru vystupují proti sobě dva extrémy. Jednu 

z nejnižších hodnot daňového zatížení dosahují podnikatelé ve SLUŽBÁCH V OBLASTI 
TĚLESNÉ HYGIENY, jejich průměrný dílčí základ daně za sledovaný rok dosáhl jen na 
57,75 % průměru za skupinu jako celek a dále více než polovina daňových subjektů 
skupiny v KADEŘNICKÝCH, KOSMETICKÝCH A PODOBNÝCH SLUŽBÁCH, jejichž 
průměrný dílčí základ daně činil jen 62,7 % průměru za skupinu jako celek. Na 
druhém konci spektra jsou podnikatelé v jediné činnosti, a to v POHŘEBNÍCH A 
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH, jejich průměrný dílčí základ daně za zdaňovací období 
2004 přesáhl 4,67krát průměr za skupinu jako celek. Na rozdíl od předešlých oborů 
činností v této skupině, u pohřebnictví je evidence úkonů legislativně velmi 
propracována, v návaznosti na to jsou vytvořeny vhodné podmínky pro evidenci a 
kontrolu tržeb. 

Další skupiny kódů činností (ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ 
DOMÁCÍHO PERSONÁLU, ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ POSKYTUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ 
SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU a EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE) nelze 
analyzovat pro příliš nízký počet zastoupených daňových subjektů. 

 

3.4 Rekapitulace průměrné daňové sazby 
 
Výsledky, kterých bylo dosaženo při analýze průměrného daňového zatížení 

hlavních oborů činnosti, nejprve shrneme do tabulky. 
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Tabulka č. 34 Průměrné sazby daně podle odvětví 

průměrná sazba daně 
OKEČ obor činnosti 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

10000 
zemědělství, myslivost  
a související činnosti 

4,77% 0,00% 6,49% 7,49% 5,90% 4,81% 8,84% 

20000 lesnictví a související činnosti 8,29% 9,01% 8,14% 7,87% 8,41% 9,53% 9,09% 

50000 
rybolov, chov ryb a související 
činnosti 

4,83% 1,38% 9,94% 9,61% 12,21% 8,66% 7,52% 

150000 
výroba potravinář. výrobků  
a nápojů 

7,62% 6,34% 10,77% 12,26% 10,47% 9,78% 12,13% 

170000 výroba textilií a textil. výrobků 5,50% 4,25% 11,54% 11,11% 9,18% 10,48% 10,05% 

180000 
výroba oděvů, zpracování  
a barvení kožešin 

0,29% 1,08% 3,31%  5,32% 2,06% 3,56% 0,00% 

200000 

zprac. dřeva, výroba dřevař., 
korkových, proutěných a 
slaměných výrobků kromě 
nábytku 

7,19% 6,71% 6,82% 7,67% 8,47% 8,22% 9,07% 

260000 
výroba ostatních nekovových 
minerálních výrobků 

6,21% 6,04% 2,36% 7,30% 8,47% 8,22% 9,07% 

280000 
výroba kovových konstrukcí  
a kovodělných výrobků 
(kromě strojů a zařízení) 

15,42% 11,34% 11,13% 13,74% 10,95% 11,98% 12,91% 

290000 
výroba a opravy strojů  
a zařízení j. n. 

10,97% 14,03% 13,10% 15,86% 13,62% 12,79% 15,73% 

310000 
výroba elektrických strojů  
a zařízení j. n. 

15,21% 12,91% 11,15% 13,01% 10,99% 12,62% 12,58% 

360000 
výroba nábytku; zpracovatel. 
průmysl j. n. 

10,55% 11,16% 10,58% 10,16% 6,68% 8,27% 8,63% 

450000 stavebnictví 9,43% 9,12% 9,23% 9,76% 10,16% 10,49% 10,39% 

500000 
obchod, opravy a údržba 
motor. vozidel; maloobchodní 
prodej pohonných hmot 

4,60% 8,24% 7,52% 8,84% 8,34% 8,45% 8,91% 

510000 
velkoobchod a zprostředkování 
velkoobchodu (kromě motor. 
vozidel) 

8,17% 8,52% 8,15%  9,57% 9,47% 10,50% 10,20% 

520000 

maloobchod kromě motor. 
vozidel; opravy výrobků pro 
osobní potřebu a převážně pro 
domácnost 

7,78% 7,75% 8,74% 9,31% 9,48% 9,93% 10,36% 

550000 ubytování a stravování 0,00% 1,43% 3,89% 6,26% 4,64% 5,96% 6,29% 
600000 pozemní a potrubní doprava 9,24% 8,27% 10,73% 11,84% 12,28% 14,33% 12,55% 

630000 
vedlejší a pomocné činnosti v 
dopravě; činnosti cestovních 
kanceláří a agentur 

10,20% 8,93% 7,50% 10,11% 10,54% 9,70% 11,74% 

700000 činnosti v oblasti nemovitostí 6,55% 2,54% 6,84% 6,94% 5,46% 4,61% 3,08% 

720000 
činnosti v oblasti výpočetní 
techniky 

12,55% 12,22% 12,71% 10,60% 11,24% 11,22% 12,15% 

740000 ostatní podnikatelské činnosti 10,99% 11,02% 11,28% 11,13% 11,62% 12,18% 12,93% 
800000 vzdělávání 7,87% 8,60% 7,07% 6,62% 7,33% 7,83% 9,25% 

850000 
zdravotní a sociální péče; 
veterinární činnosti 

17,08% 16,58% 16,98% 17,79% 17,48% 18,69% 19,15% 

920000 
rekreační, kulturní a sportovní 
činnosti 

8,70% 8,94% 8,52% 8,44% 9,28% 9,84% 10,78% 

930000 ostatní činnosti 5,83% 5,61% 5,33% 3,87% 5,88% 6,52% 7,21% 

 
Hypotetická průměrná sazba daně z příjmů fyzických osob vztahující se 

k dílčímu základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti ve 
většině sledovaných skupin činností v letech 1998 až 2004 značně kolísá. Přesto lze 
vysledovat určité skupiny činností s obdobnými charakteristikami průměrné daňové 
sazby, případně i jejího vývoje ve sledovaném období. 
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Zvolené měřítko rozdělení skupin činností podle míry daňového zatížení je 
takovéto: 
 

Tabulka č. 35 Hranice pro hodnocení průměrného daňového zatížení 

daňové zatížení rozsah průměrné daňové sazby 
velmi nízké zdanění 0 % - 5 % 
nízké zdanění 5 % - 10 % 
střední zdanění 10 % - 15 % 
vyšší zdanění nad 15 % 

 
Jde o pouhé rozdělení o pět procentních bodů tak, aby bylo možno vytvořit 

skupiny, u kterých se pokusíme nalézt společné znaky. 

 

3.4.1 Velmi nízké zdanění 

 

Nejnižší nebo druhé nejnižší zdanění ze všech sledovaných skupin činností ve 
všech letech vykazuje činnost VÝROBA ODĚVŮ, ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŽEŠIN. 
V letech 1998 - 2000 průměrnou sazbu daně mají do 4 % podnikatelé v oboru 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ a v následujících letech i nadále patří mezi skupiny 
činností spadající do oblasti nejnižšího zdanění za dané zdaňovací období. Ve třech ze 
sledovaných zdaňovacích období průměrnou sazbu pod 5 % vykazovala i skupina 
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ. Takto nízké zdanění se alespoň v jednom ze 
sledovaných zdaňovacích období objevilo u dalších šesti skupin činností, a to zejména 
v období do roku 2000. 

V této skupině zcela jednoznačně převažují činnosti, ve kterých hlavním 
odběratelem jsou domácnosti. Specifické postavení mají ČINNOSTI V OBLASTI 
NEMOVITOSTÍ, ve kterých nízká hodnota je dána převažujícím druhem příjmů 
v oblasti PRONÁJMU VLASTNÍCH NEMOVITOSTÍ. Hodnota za tuto skupinu poplatníků 
nemusí být ale pro hodnocení jejich celkového daňového zatížení (ve smyslu celého 
základu daně složeného ze všech pěti dílčích základů daně) relevantní. Je 
pravděpodobné, že pro značnou část poplatníků není příjem z pronájmu vlastních 
nemovitostí jediným a dokonce ani rozhodujícím druhem příjmů. 

Ve třech zdaňovacích obdobích hranici velmi nízkého zdanění prolomili i 
poplatníci v oboru ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI. Jde o 
specifický obor požívající řadu selektivních daňových výhod (včetně nejvyšší hodnoty 
sazby paušálních výdajů). 

 

3.4.2 Nízké zdanění 

 

Kategorie činností v této úrovni zdanění můžeme rozdělit do tří skupin.  

V první jsou skupiny činností, ve kterých po celé sledované období ani 
v jediném roce průměrná daňová sazba nepřesáhla hranici pásma nízkého zdanění, ale 
v některých letech jejich zdanění lze zařadit do kategorie velmi nízké. Ty můžeme 
diferencovat podle toho, zda u nich spíše převažuje velmi nízké anebo nízké zdanění. 
Mezi nimi můžeme jmenovat: 
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Skupina činností UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ve čtyřech ze sedmi sledovaných 
let vykazuje velmi nízké, ve zbytku nízké zdanění, při tom ani v jednom ze sledovaných 
let průměrná daňová sazba nepřekročila hodnotu 6,3 %. Opačný poměr hodnot mezi 
nízkým a velmi nízkým zdaněním je u skupiny ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A 
SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI s tím, že v tomto případě průměrná daňová sazba má ve 
sledovaném období rostoucí tendenci. 

Ve vymezeném prostoru se dále nacházejí OSTATNÍ ČINNOSTI, u kterých jen 
v jediném roce ze sledovaného období průměrná sazba daně byla v rovině velmi 
nízkého zdanění. Jak bylo doloženo dříve, tato různorodá skupina činností se 
vyznačuje velmi rozdílnými charakteristikami míry zdanění při podrobnějším členění. 
Daňové zatížení za skupinu významně zvyšují POHŘEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, bez 
nich by daňové zatížení bylo ještě nižší a ve skupině by převažovaly činnosti s velmi 
nízkým zdaněním orientované na služby pro konečného spotřebitele a zejména pro 
domácnosti. 

Dále jde o dvě skupiny činností, které jen za jeden jediný rok nízké zdanění 
vyměnily za velmi nízké. Z nich OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH 
VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT je převážně zaměřen na 
činnosti pro konečného spotřebitele, resp. pro domácnosti a VÝROBA OSTATNÍCH 
NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ je zastoupena relativně malou skupinou 
poplatníků. 

Druhá skupina zahrnuje skupiny činností, ve kterých po celé sledované období 
byla vždy naměřena nízká průměrná sazba daně. Takovou charakteristiku má 
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A 
SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ NÁBYTKU (opět s relativně vysokým podílem konečné 
spotřeby), LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI (při vykazování příjmů z těžby dřeva 
může docházet ke značnému zkreslení díky možnosti rozdělit tyto příjmy až na deset 
částí, zároveň lze předpokládat, že pro část poplatníků tyto činnosti představují jen 
doplňkový zdroj příjmů, protože se u nich jedná spíše o nakládání s majetkem) a 
VZDĚLÁVÁNÍ. 

Třetí skupina je už charakterizována vyšší mírou zdanění a jsou do ní 
zahrnuty skupiny činností, ve kterých je průměrná sazba daně v některých letech 
nízká, v jiných střední. 

VÝROBA NÁBYTKU; ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N. v první části sledovaného 
období vykazovala střední hodnoty průměrné sazby daně a po roce 2002 došlo ke 
zlomu. Od té doby jsou hodnoty průměrné daňové sazby nízké, i když od roku 2002 
opět vykazují růstovou tendenci. Je otázkou, co tento zlom způsobilo, zda se na něm 
podílela i rostoucí míra orientace na konečného zákazníka spojená s velkým boomem 
individuálního zařizování luxusních obydlí a tedy činností, u kterých lze předpokládat 
jen minimální tlak na dokladování tržeb. 

 

3.4.3 Střední zdanění 

 

V tomto případě lze rozdělit skupinové kódy činností do pěti skupin. 

V první skupině jsou ty, které ve sledovaném období kolísaly mezi nízkou a 
střední hodnotou průměrné daňové sazby, a to s jednoznačným trendem. Zajímavé je, 
že tuto skupinu lze dále dělit podle směru trendu vývoje průměrné daňové sazby. 
První podskupina zahrnuje ty činnosti, u kterých míra zdanění má rostoucí trend, a tak 
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nejdříve vykazovaly nízkou a později střední hodnotu průměrné daňové sazby. Sem 
patří: 

POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA střední hodnoty průměrné daňové sazby 
vykazuje od zdaňovacího období 2000, a to s výrazným růstovým trendem po celé 
období. STAVEBNICTVÍ má střední míru zdanění od roku 2002 a VELKOOBCHOD A 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL) vykazuje 
střední zdanění od roku 2003. Až od zdaňovacího období 2004 se průměrná sazba daně 
vyšplhala na střední hodnotu u dvou skupin činností, a to u MALOOBCHODU KROMĚ 
MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAV VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO 
DOMÁCNOST a u REKREAČNÍCH, KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH ČINNOSTI. U 
STAVEBNICTVÍ rostoucí míra zdanění pravděpodobně souvisí s i konjunkturou v této 
oblasti a u POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVY lze částečné vysvětlení hledat nejen ve 
zvyšování objemu přepravy, ale i v přísnější evidenci jízd a dalších regulací pozemní 
dopravy. 

Při rozboru činností s nízkým zdaněním jsme narazili na jeden případ opačného 
vývoje, tj. od středních k nízkým průměrným daňovým sazbám, šlo o VÝROBU 
NÁBYTKU; ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N. Tato činnost tedy tvoří samostatnou 
podskupinu. Jak bylo uvedeno výše, důvod lze hledat i v rostoucím podílu odbytu z řad 
konečných spotřebitelů. 

Ve druhé skupině jsou činnosti, ve kterých opět průměrná daňová sazba 
kolísá mezi nízkou střední hodnotou, ale bez jednoznačného trendu. K těm patří 
VEDLEJŠÍ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ; ČINNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A 
AGENTUR a VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ (u této skupiny činností 
lze důvod kolísání hledat i v regulaci cen a jak ze strany dodavatelů, tak i v politice 
hlavních odběratelů – tj. obchodních řetězců). 

Samostatnou třetí skupinu tvoří VÝROBA TEXTILIÍ A TEXTILNÍCH VÝROBKŮ, u 
které se v jednom zdaňovacím období vyskytla velmi nízká průměrná sazba, ve dvou 
nízká a v ostatních se už usídlila střední průměrná sazba daně. 

Čtvrtou skupinu tvoří odvětví, ve kterých se po celé období udržuje střední 
míra zdanění. Do ní patří především ČINNOSTI V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY, jejíž 
průměrná daňová sazba se po celé sledované období udržuje ve velmi úzkém rozmezí. 
Dále sem patří OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, jejíž hodnota průměrné daňové 
sazby je také po celé období střední, ale s růstovým trendem. 

Pátá a poslední skupina je věnována odvětvím, ve kterých se střední hodnota 
průměrné sazby daně střídá s hodnotou vyšší. Obě skupiny činností v ní - VÝROBA 
ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N. a VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A 
KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ (KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ) - měly vyšší míru zdanění 
pouze za zdaňovací období 1998, a to ještě jen o několik desetin procentního bodu. 
Tato skupina má tak velmi blízko ke skupině předešlé. 

 

3.4.4 Vyšší zdanění 

 

Jediným charakteristickým zástupcem vyššího zdanění jsou ZDRAVOTNÍ A 
SOCIÁLNÍ PÉČE; VETERINÁRNÍ ČINNOSTI, které měly vyšší zdanění po celé sledované 
období. V tomto odvětví se jednak vyskytují ve zvýšené míře činnosti, ke kterým je 
nutné vyšší vzdělání, a jednak většina výkonů je jednoznačně evidována 
prostřednictvím zdravotních pojišťoven. 
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Za zdaňovací období 2004 bylo vyšší zdanění zaznamenáno i u VÝROBY A 
OPRAV STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N., která ale vyšší hodnotu zdanění měla jen ve dvou 
ze sedmi zdaňovacích období. Pro tuto skupinu činností jsou charakteristické dodávky 
pro výrobní spotřebu. 

 

3.5 Závěr 
 

Ačkoli vzhledem k rozsahu testovaného souboru je nemožné jednoznačně 
formulovat závěry, přece jen se o to pokusíme. 

Průměrné daňové zatížení poplatníků v rámci dílčího základu daně příjmů 
z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti za Jihočeský kraj nebylo vysoké. Ve 
sledovaném období má průměrná daňová sazba rostoucí trend, jak je vidět na 
následující tabulce. 

 
Tabulka č. 36 Vývoj průměrné daňové sazby  

rok  průměrné daňové zatížení 
1998 9,24% 
1999 9,09% 
2000 9,43% 
2001 9,91% 
2002 9,86% 
2003 10,35% 
2004 10,56% 

 
S výjimkou mírného poklesu v roce 1999 a 2002 průměrná daňová sazba 

skutečně roste po celé sledované období. Lze ji hodnotit jako mírnou až střední. 
Zároveň dochází ke změnám ve struktuře v kontextu počtu poplatníků v odvětvích 
s různou mírou daňového zatížení. V následující tabulce se opět zaměříme na krajní 
roky sledovaného období. Budeme sledovat vývoj poplatníků s hlavním zdrojem 
činnosti v odvětvích přiřazených velmi nízkému, nízkému, střednímu a vyššímu 
zdanění. Při této klasifikaci bude využito členění uvedené v předešlé kapitole. 

 

Tabulka č. 37 Podíl poplatníků v odvětvích s jednotlivými kategoriemi 
daňového zatížení 

1998 1999 

kategorie zdanění počet subjektů 
v odvětvích 

vážený průměr 
průměr. daňového 

zatížení 

počet subjektů 
v odvětvích 

vážený průměr 
průměr. daňového 

zatížení 
velmi nízké 16,13% 2,61% 2,75% 2,16% 
nízké 65,12% 8,16% 29,11% 8,08% 
střední 12,45% 10,99% 64,46% 11,02% 
vyšší 6,30% 16,26% 3,68% 18,67% 

 
Ačkoli výsledky uvedené v tabulce, jak si následně ukážeme, jsou poněkud 

zkreslující, lze zcela jasně pozorovat trend ke snižování počtu odvětví s extrémními 
hodnotami míry zdanění, a tak mezí léty 1998 a 2004 několikanásobně klesl počet 
daňových subjektů s hlavním zdrojem příjmů v odvětví, kterému podle dvoumístného 
kódu OKEČ náleží velmi nízké zdanění a zároveň skoro na polovinu klesl počet 
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poplatníků v odvětvích s vyšším zdaněním. V roce 1998 do velmi nízkého zdanění 
spadalo 5 odvětví a v roce 2004 už jen 2. Naopak počet odvětví s vyšším zdaněním 
poklesl mezi stejnými lety z 3 na 2. Toto lze odvodit vždy z prvního sloupce za 
sledovaný rok, ve kterém je uveden podíl daňových subjektů připadajících z celkového 
počtu na odvětví s příslušnou kategorií míry zdanění. 

Druhý ze sloupců za každý rok sleduje vážený aritmetický průměr průměrné 
hodnoty daňové sazby v jednotlivých odvětvích. Tedy částečně zachycuje vliv četnosti 
zastoupení v jednotlivých skupinách činností. Na těchto datech je vidět zase posun u 
nízkého zdanění k nižším hodnotám daňového zatížení a naopak u středního a vyššího 
zdanění k hodnotám vyšším. Obecně lze dokumentovat úskalí takto vysoké agregace 
dat na následujícím příkladu. Průměrnou sazbu daně v rozmezí mezi 9 a 10 
procentními body v roce 1998 vykazovala pouze 2 odvětví, ale v nich hlavní zdroj 
příjmů mělo 21,88 % poplatníků, zato v roce 2004 se v tomto rozsahu pohybovala 4 
odvětví, avšak jen s 8,33 % poplatníků. Průměrnou sazbu mezi 10 a 11 procentními 
body za rok 1998 vykazovala opět jen dvě odvětví, na která ale připadalo jen 2,01 % 
poplatníků. V roce 2004 se do tohoto rozmezí vešlo 5 odvětví, ve kterých hlavní zdroj 
příjmů uvádělo celých 46,87 % poplatníků. 

Přes uvedená úskalí lze z odvětvové analýzy průměrného daňového zatížení 
vyvodit následující, ačkoli nelze rozhodně tvrdit, že se jedná o jediné faktory 
ovlivňující míru zdanění. 

Nízké průměrné daňové zatížení vykazují zejména ta odvětví, ve kterých lze 
předpokládat, že většina odběratelů jejich produkce jsou koneční spotřebitelé, kteří 
nevyvíjejí tlak na řádné dokladování plateb. Naopak ve všech sledovaných letech 
nejvyšší průměrné daňové zatížení bylo v odvětví ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE; 
VETERINÁRNÍ ČINNOSTI, ve kterém 87,5 % poplatníků připadá na zdravotní činnosti. 
Pro ty je charakteristické to, co v žádné jiné skupině činností nenajdeme, totiž zcela 
rozhodujícími odběrateli jejich služeb jsou zdravotní pojišťovny, které svým dohledem 
garantují řádné vykazování tržeb. Vyšší míry zdanění se vyskytují i v dalších 
odvětvích, o kterých lze předpokládat, že rozhodujícím odběratelem je podnikatelský 
sektor, který má zájem na dokladování svých nákladů, a tím nutí dodavatele k tomu, 
aby řádně dokladovali své příjmy. 

Zdá se tedy, že odvětví s vnějším tlakem na korektní dokladování obchodních 
operací mají vyšší zdanění, avšak v těch odvětvích, ve kterých je na dohled konečný 
spotřebitel (tedy nejen těch, která se zaměřují na přímý odbyt konečnému 
spotřebiteli, ale i zprostředkovatelé takovýchto obchodů, např. ve velkoobchodě), jsou 
dílčí základy daně, a tedy i míra zdanění mnohem nižší a nevykazují jednoznačný 
trend. Mimochodem na odvětví POZEMNÍ A POTRUBNÍ DOPRAVA, ve kterém došlo 
k výraznému růstu daňového zatížení, je patrné, že vykazování příjmů nemusí 
souviset s tlakem obchodního partnera, ale může být ovlivněno i obecnou změnou 
legislativy (v tomto případě zpřísnění podmínek pozemní přepravy v souladu 
s harmonizací české legislativy s legislativou Evropské unie). 

Použitá statistická data však nejsou takového charakteru, aby uvedená 
skutečnost mohla být považována za jednoznačně doloženou.  
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4. Švarcsystém 
(případová studie na podmínky stavebnictví) 

 
Řešitelé:  Ing. Miloš Brachtl 
  Ing. Jan Vlach 
 

4.1 Úvod 
 

Tzv. švarcsystém je fenomén pojmenovaný po podnikateli ve stavebnictví, 
který počátkem devadesátých let pracovní proces ve svém podniku zorganizoval tak, 
že nahradil pracovníky v řádném pracovním poměru živnostníky, kteří vykonávali 
stejnou pracovní činnost jako zaměstnanci se všemi atributy zaměstnaneckého 
vztahu. Tím ušetřil podstatnou částku na nákladech práce. Za své „zaměstnance“ 
nemusel odvádět zdravotní a sociální pojištění a mohl jim nabídnout vyšší příjem v 
důsledku výhodnějších algoritmu stanovení základu daně a vyměřovacích základů pro 
sociální a zdravotní pojištění. 

Laická veřejnost pojímá švarcsystém jako nejvolnější formu pracovního poměru. 
Podle nejstřízlivějších odhadů v jeho rámci v ČR v současné době pracuje kolem 100 
tisíc osob (odhad Hospodářské komory ČR se pohybuje kolem 200 tis. osob). Na 
pomyslné úsečce jsou na jedné straně jasná porušení zákona (například pokladní 
v samoobsluze pracující na živnostenský list), dále následuje rozsáhlá šedá zóna 
diskutabilních případů a na konci jsou „regulérní podnikatelé“ bez zaměstnanců (např. 
poradci, konstruktéři nebo architekti).  

VÚPSV dlouhodobě sleduje sektor samostatné výdělečné činnosti, jeho sociálně 
ekonomické aspekty. Pracovníci, kteří se pohybují ve švarcsystému, jsou jeho 
významným segmentem.  

Tato studie má být krátkou sondou do problematiky švarcsystému ve 
stavebnictví, které je typickým odvětvím, kde zaměstnavatelé s cílem snížení nákladů 
a přenesení podnikatelských rizik nahrazují pracovněprávní vztahy obchodními vztahy 
bez ohledu na znaky závislé činnosti. Přes specifika odvětví máme za to, že základní 
problémy, se kterými jsme se setkali, mají obecnou platnost a příklad stavebnictví je 
výstižně ilustruje.  

Při zpracování problematiky jsme se mohli opřít o názory zaměstnavatelů. 
Nepodařilo se nám však získat věrohodné informace od pracovníků o jejich postojích, 
příjmových, pracovních a sociálních podmínkách. Vzhledem k tomu, že nemají pevné 
sídlo své osobní firmy, průzkum provedený v roce 2006 VÚPSV, Faktum Invenio a 
Hospodářskou komorou ČR k nim nepronikl. O jejich postojích, příjmových, pracovních 
a sociálních podmínkách zle soudit pouze zprostředkovaně z výsledků šetření sektoru 
osob samostatně výdělečně činných, blíže Baštýř, Brachtl, Vlach: Terénní šetření o 
sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných. Praha: 
VÚPSV, 2007, ISBN 978-80-87007-85-3. 

V první části se snažíme vymezit švarcsystém, podmínky jeho rozšíření a 
možná rizika. Druhá část se snaží zmapovat přístup veřejnosti (zejména 
zaměstnavatelů) k tomuto fenoménu.  
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Děkujeme za spolupráci zástupcům zaměstnavatelů z velkých i malých 
stavebních firem.  

  

4.2 Vymezení zdánlivě samostatné výdělečné činnosti 
(švarcsystému) 

 
Každý podnikatel (fyzická osoba) musí z principu vykonávat tři důležité funkce: 

1. vlastnickou - (alokace kapitálu, strategická rozhodnutí o zapojení podniku do aliancí 
a podobně), 

2. manažerskou - řízení podniku, 

3. odbornou - výkon vlastní odbornosti. 

Podnikatel působící ve švarcsystému vykonává prakticky pouze funkci vlastní 
odbornosti, vlastní odborné práce. Řízením se nezabývá, protože je přímo řízen a 
nemá žádné zaměstnance, jež by mohl sám řídit. Vlastnické funkce jako je například 
alokace kapitálu, rovněž nevykonává, protože jeho tržby jsou de facto jeho mzdou. Na 
alokaci mu obvykle nic nezbývá.  

Podle této širší definice (právně těžko vyjádřitelné nebo postižitelné) působí 
v zastřeném pracovním poměru každý podnikatel, který vykonává prakticky pouze 
vlastní odbornou činnost, a to i tehdy, když se mu podařilo příslušné zákony obejít.  

 
4.2.1 Právní rámec zdánlivě samostatné výdělečné činnosti  

 

Evropská legislativa v čl. 87 Směrnice 2006/123/ES, o službách na vnitřním 
trhu tento způsob organizace práce nazývá „zdánlivě samostatně výdělečná činnost“.1 
V podnikatelské komunitě v ČR se užívá i termín „ičař“. Dalším všeobecně rozšířeným 
pojmem je výraz pracovat nebo být zaměstnán na živnostenský list.  

Práce na živnostenský list (pracovněprávní vztah zastřený obchodně právním 
vztahem) je ošetřena v § 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, který upravuje postoupení podnikové činnosti jiné právnické nebo 
fyzické osobě. 

V § 13 se konstatuje, že fyzická nebo právnická osoba je povinna plnění 
běžných úkolů zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomuto účelu zaměstná 
v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce. Tuto povinnost nemusí podnikatel 
dodržet, pokud činnost: 

- zajišťuje sám nebo pomocí rodiny (právnická osoba pomocí společníků nebo členů), 

                                                 
1  čl. 87 Směrnice 2006/123/ES: „Tato směrnice by se rovněž neměla dotýkat pracovních podmínek a 

podmínek zaměstnávání v případech, kdy je pracovník zaměstnaný za účelem poskytování přeshraniční 
služby přijat do zaměstnání v členském státě, v němž je služba poskytována. Touto směrnicí by rovněž 
nemělo být dotčeno právo členských států, v nichž je služba poskytována, rozhodovat o existenci 
zaměstnaneckého poměru a stanovit rozdíly mezi osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci 
včetně „zdánlivých samostatně výdělečně činných osob“. V této souvislosti by za hlavní rys zaměstnání 
ve smyslu článku 39 Smlouvy měla být považována skutečnost, že osoba po určitou dobu poskytuje 
služby jiné osobě podle jejích pokynů a za tuto službu obdrží úplatu. Každá činnost, kterou osoba 
vykonává mimo rámec vztahu podřízenosti, musí být pro účely článků 43 a 49 Smlouvy klasifikována 
jako samostatně výdělečná činnost.“ 



4. Švarcsystém 
 
 

 176

- zajistí dočasně přidělenými zaměstnanci agentury,  

- zajistí tak, že ji svěří jiné právnické nebo fyzické osobě, která ji bude provádět 
svými zaměstnanci, nebo fyzické osobě, pokud mají svěřené práce zahrnuty 
v předmětu své činnosti, a nebude zajišťovat subdodávku v zastřeném 
pracovněprávním vztahu. Výkon svěřené činnosti musí naplňovat znaky podnikání 
podle obchodního zákoníku, to znamená, že činnost musí být prováděna: 

- na vlastní účet, 

- vlastním jménem,  

- za účelem zisku. 

 
Termín „zastřený pracovně právní vztah“ je specifikován v § 2 odstavci 7 

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kde se říká: „Při uplatňování 
daňových zákonů v daňovém řízení se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního 
úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřen 
stavem formálně právním a liší se od něho“. 

Ministerstvo financí vydalo pokyn č. D - 285 k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, o vymezení tzv. 
závislé činnosti:  

„Podstatným a základním rysem závislé činnosti je skutečnost, že není 
vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní 
odpovědností poplatníka, ale naopak podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou 
práci vyplácí (plátce). Daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti jsou tak 
podrobeny nikoliv pouze příjmy plynoucí z pracovněprávních vztahů uzavřených podle 
zákoníku práce, ale pod takový způsob zdanění zahrnul zákonodárce i příjmy 
z obdobného poměru, přičemž tento jakkoliv dále nedefinoval, vymezil jej jen 
vzájemným vztahem plátce a poplatníka, a to povinností poplatníka dbát příkazů 
plátce (§ 6 odst.1 písm. a) zákona)“.  

Uvedené pojetí je založeno na materiálním posouzení závislé činnosti, kdy 
skutečně není rozhodující, na jakém formálním právním základě je předmětná činnost 
vykonávaná. Je proto nezbytné stanovit materiální kritéria, při jejichž splnění se bude 
o závislou činnost jednat. Zákonné vymezení prostřednictvím pouhého plnění příkazů 
plátce, obsažené v citovaném ustanovení písm.a) odst.1 § 6 zákona o daních 
z příjmů se totiž ukázalo a ukazuje jako nedostačující a neschopné postihnout všechny 
reálně možné případy. Již ze samotné povahy věci je zřejmé, že k plnění příkazů 
(pokynů) plátce dochází prakticky do určité míry ve všech případech zadávání prací a 
činností (dodavatelských zakázek), tedy nikoliv pouze v rámci pracovněprávních 
vztahů (i při subdodávkách si má objednavatel právo kontrolovat a hlídat dodavatele, 
zda práci koná podle jeho přání, a případně subdodavatele korigovat svými příkazy). 

Vymezení pojmu „závislá činnost“ proto nemůže být redukováno pouze na 
činnost vykonávanou podle příslušných příkazů a pokynů, nýbrž se musí jednat o 
činnost skutečně závislou na osobě plátce. Prakticky to znamená, že definiční prvek 
závislosti při závislé činnosti tak bude dán především povahou vykonávané činnosti, 
znaky a okolnostmi, za kterých je práce vykonávána, a zda na uzavření pracovně-
právního vztahu je projeven zájem obou smluvních stran. 

 Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 
Sb.), který ve svém § 2 odst. 4 definuje závislou práci, a to tak, že za závislou práci, 
která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 
zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro 
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zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo 
odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na 
pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady 
zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.  

 Tím, že zákoník práce výslovně definuje závislou práci a vztahy při výkonu 
závislé práce označuje jako vztahy pracovněprávní a charakterizuje jednotlivé znaky 
závislé práce, dává návod pro určení, co má být považováno za pracovněprávní vztah 
a řídit se ustanoveními zákoníku práce a co je obcházením zákona. Proto došlo ke 
zrušení ustanovení § 13 zákona o zaměstnanosti ke dni nabytí účinnosti zákoníku 
práce, tj. k 1. lednu 2007. Zrušení § 13 zákona o zaměstnanosti má význam 
z hlediska zrušení výjimek, které toto ustanovení obsahovalo. 

 V souvislosti s definicí závislé práce a povinnosti vykonávat závislou práci 
výlučně v pracovněprávních vztazích bude zákaz švarcsystému vyplývat přímo ze 
zákoníku práce a eventuální obchodněprávní nebo občanskoprávní vztah s fyzickou 
osobou a podnikatelem, bude-li splňovat znaky závislé práce, bude podle ustanovení § 
41a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, posouzen jako pracovněprávní 
s důsledky z toho plynoucími. Ustanovení §41a odst.1 občanského zákoníku stanoví, 
že má-li neplatný právní úkon náležitosti jiného právního úkonu, který je platný, lze se 
jej dovolat, je-li z okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby. Podle odstavce 2 
téhož § má-li být právním úkonem zastřen právní úkon jiný, platí tento jiný úkon, 
odpovídá-li to vůli účastníků a jsou-li splněny všechny jeho náležitosti.  

Nejčastějšími znaky a okolnostmi indikujícími vztah závislé činnosti fyzické 
osoby a osoby, od níž jí plyne příjem (dále jen „plátce příjmu“) jsou následující: 

- plátce příjmu přímo či nepřímo ukládá úkoly, řídí a kontroluje fyzickou osobu a 
nese odpovědnost související s její činností,  

- fyzická osoba má ve vztahu k plátci příjmu obdobné postavení jako zaměstnanec, 

- odměna za práci je vypočítána na základě délky pracovní doby nebo obdobným 
způsobem běžným při odměňování osoby v pracovněprávním vztahu,  

- materiál, pracovní pomůcky, stroje a zařízení potřebné pro výkon činnosti jsou 
fyzické osobě poskytovány plátcem příjmu,  

- vztah mezi plátcem příjmu a fyzickou osobou je dlouhodobý anebo soustavný, 
resp. fyzická osoba vykonává činnost dlouhodobě pouze pro jednoho plátce příjmu, 
a to osobně nebo prostřednictvím spolupracující osoby ve smyslu § 13 zákona o 
daních z příjmu.  

 Pomocným kritériem pro posouzení faktického stavu je ve sporných případech 
využíváno i znaků řádného pracovního poměru, především: vztah nadřízenosti 
zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, osobní výkon práce podle pokynů 
zaměstnavatele, jeho jménem a na jeho odpovědnost, v jím stanovené nebo jinak 
dohodnuté pracovní době, na pracovišti zaměstnavatele nebo podle dohody, využívání 
strojů, zařízení, materiálů a pomůcek zaměstnavatele.  

Na první pohled se může zdát, že problém práce na živnostenský list je 
neúměrně podrobně regulován. Vladimír Novák v článku Sociálně-ekonomické 
postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti, 2. část - Strukturální 
pohledy na soubor OSVČ v časopise Statistika č. 4/2007 na straně 306 uvádí, že 
v letech 1996-2005 se zvýšil počet OSVČ bez zaměstnanců z 381 tisíc na 561 tisíc. 
Podíl OSVČ na celkovém počtu zaměstnaných se zvýšil ze 14,3 % na 17,8 %. Nejvyšší 
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úrovně dosáhl v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Dále konstatuje, že zvýšení počtu 
osob se živnostenským listem se uplatňuje především na místech zaměstnanců. 

 
4.2.2 Podstata zdánlivě samostatné výdělečné činnosti 

 

Existuje řada faktorů, které, když neumožnily, tak alespoň podpořily rozšíření 
práce na živnostenský list. Jmenujme ty nejdůležitější: 

- přívětivý daňový režim pro sebezaměstnané, který měl v 90. letech stimulovat 
rozvoj samostatné výdělečné činnosti,2 

- zeštíhlování provozu, převodu interní činností na subdodavatele (opticky se zvyšuje 
produktivita práce a rentabilita kapitálu), 

- přenášení podnikatelského rizika na subdodavatele, 

- podnikatelské koncepty založené na nízké ceně práce. 

Svůj vliv na rozšíření švarcsystému mají i sami „malí podnikatelé“. Pocit 
samostatnosti a vyšší seberealizace spolu s nižším daňovým zatížením jsou motivy, 
které vedou pracovníky k preferenci práce na živnostenský list. Martin Fassmann 
v knize Stínová ekonomika a práce na černo na straně 207 uvádí, že „u OSVČ se pocit 
naprosté nezávislosti a schopnosti uživit se vlastní silou často projevuje ve 
zpochybňování kolektivního cítění a tudíž i legitimity daňových odvodů“.3 

U některých OSVČ je tento pocit natolik zafixován, že nevnímají své budoucí 
sociální problémy, kdy budou mít nízké důchody, a necítí se ohroženi nemocí nebo 
úrazem. Podle Výroční zprávy ČSSZ za rok 2006 je všech nemocensky pojištěných 
OSVČ pouze 20 %. 

 
 
4.2.3 Důvody rozšíření práce na živnostenský list  

 
Bezprostředním důvodem pro rozšíření práce na živnostenský list jsou 

především nižší cena práce zejména v důsledku přívětivějšího daňového režimu, nižší 
personální náklady (získávání a propouštění zaměstnanců, péče o zaměstnance) a 
přenášení podnikatelských rizik na subdodavatele. 
 
 

4.2.4 Snaha o snižování nákladů na pracovní sílu 

 

Švarcsystém zneužívá daňových zvýhodnění pro osoby samostatně výdělečně činné: 

- možnost zohlednění nákladů paušálem (v případě švarcsystému fiktivních), 

- zohlednění investic pro podnikání ve vyměřovacích základech pojištění (v případě 
švarcsystému fiktivních 50 % rozdílu příjmů a nákladů). 

 

                                                 
2  V 50. letech stát samostatnou výdělečnou činnost eliminoval. Absence soukromého podnikaní trvala do 

roku 1989. 
3  Viz Fassmann, M. Stínová ekonomika a práce na černo. Briggs & Co., s.r.o., Praha, 2007 
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Tabulka č. 1 ve sloupcích 2 a 3 modelově porovnává náklady zaměstnavatele 
na zaměstnance a pracovníka na živnostenský list, který fakturuje stejnou částku, 
jako jsou celkové náklady práce na zaměstnance v daňových podmínkách roku 2006. 
Ve sloupcích 2 a 4 porovnává náklady zaměstnavatele na řádně zaměstnaného 
pracovníka a pracovníka na živnostenský list (švarcsystém), který fakturuje částku 
podstatně menší (220 000) při čistém příjmu, který odpovídá demonstrovanému 
zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že pracovník v režimu švarcsystému nemá prakticky 
žádné náklady (nenakupuje materiál a suroviny, pracuje v prostorách a na zařízení 
odběratele), můžeme uvažovat, že náklady stanovené paušální sazbou nebo tzv. 
daňovou optimalizací, kde se vykazují neexistující náklady, jsou víceméně nulové.  

Z porovnání pak vidíme (srov. sloupce 2 a 4 tab. č. 1), že náklady odběratele 
(zaměstnavatele) se při najímání pracovníků na živnostenský list snížily cca o jednu 
třetinu. Při stejných nákladech však najatý živnostník dosáhl (nebo měl prostor 
dosáhnout) příjem o více než 2/5 vyšší, než má zaměstnanec, samozřejmě na úkor 
daní a odvodů na zdravotní a sociální zabezpečení. 

Daňová reforma vytváří pro zdánlivě samostatně výdělečně činného ještě 
přívětivější prostor, viz tabulka č.2. Model ukazuje, že jestliže v podmínkách roku 
2006 jeho možný čistý příjem byl při stejných nákladech zaměstnavatele, resp. 
„zákazníka“ o 45 % vyšší než čistá mzda zaměstnance, potom v podmínkách roku 
2008 rozdíl dosahuje 52 %.  

I v nových daňových podmínkách korporace a zaměstnanci hradí vyšší pojistné, 
v rámci solidarity podporují činnost osob zdánlivě samostatně výdělečně činných. 

 

Tabulka č. 1 Porovnání nákladů na řádného zaměstnance s hrubou měsíční 
mzdou 20 000 Kč (čistou mzdou 15 483 Kč/měs.) a zaměstnaného 
„podnikatele“ v podmínkách roku 2006 

1 2 3 4 

 
zaměstnanec 
tis. Kč/rok 

OSVČ tis. Kč/rok 
(tržba OSVČ = 

náklad na 
zaměstnance) 

OSVČ tis. Kč/rok 
(čistý příjem 

OSVČ≈čisté mzdě 
zaměstnance) 

hrubý příjem ze zaměstnání 240,0   
příjem z podnikání před zdaněním  
a odvody (tržby) 

 324,0 220,0 

náklady zaměstnavatele  324,0 324,0 220,0 

odvody 
odvádí zaměstnanec 

a zaměstnavatel 
odvádí OSVČ odvádí OSVČ 

sociální pojištění 78,9 23,9 16,7 
zdravotní pojištění 32,4 15,1x 15,1x 
daně z příjmu    

základ daně 210,0 162,0 110,0 
daň z příjmu 24,2 15,1 6,0 

čistý příjem po odvodech  
a zdanění 

185,8 107,9 72,2 

náklady stanovené paušální  
sazbou 50 % 

 162,0 110,0 

možný čistý příjem při nulové 
hodnotě skutečných nákladů 

 269,9 182,2 

Zdroj: propočet VÚPSV 

Poznámka: Zaměstnanec, resp. OSVČ je bezdětný, OSVČ má podnikání jako hlavní činnost, OSVČ neplatí 
nemocenské pojištění, OSVČ uplatňuje daňový paušál ve výši 50 %. 
x pojištění z minimálního vyměřovacího základu 
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Tabulka č. 2 Porovnání nákladů na řádného zaměstnance s hrubou měsíční 
mzdou 20 000 Kč (čistou mzdou 15 483 Kč/měs.) a zaměstnaného 
„podnikatele“ v podmínkách roku 2008 

1 2 3 4 

 
zaměstnanec 
tis. Kč/rok 

OSVČ tis. Kč/rok 
(tržba OSVČ = 

náklad na 
zaměstnance) 

OSVČ tis. Kč/rok 
(čistý příjem 

OSVČ≈čisté mzdě 
zaměstnance) 

hrubý příjem ze zaměstnání 240,0   
příjem z podnikání před zdaněním 
a odvody (tržby) 

 324,0 220,0 

náklady zaměstnavatele  
324,0 

superhrubá mzda 
324,0 220,0 

odvody 
odvádí zaměstnanec 

a zaměstnavatel 
odvádí OSVČ odvádí OSVČ 

sociální pojištění 81,6 23,9 19,1* 
zdravotní pojištění 32,4 17,4* 17,4* 
daně z příjmu    

základ daně 324,0 162,0 110,0 
daň z příjmu po uplatnění slevy 23,8 0,0 0,0 
sleva na dani** 24,84 24,84 24,84 

čistý příjem po odvodech  
a zdanění 

186,2 120,7 73,5 

náklady stanovené paušální 
sazbou 50 % 

 162,0 110,0 

možný čistý příjem při nulové 
hodnotě paušálně stanovených 
nákladů 

 282,7 183,5 

Zdroj: propočet VÚPSV 

*Poznámka: Zaměstnanec, resp. OSVČ je bezdětný, OSVČ má podnikání jako hlavní činnost, OSVČ neplatí 
nemocenské pojištění, OSVČ uplatňuje daňový paušál ve výši 50 %. 
Minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění pro rok 2008 se odvozuje od výše průměrné 
mzdy.(12násobek 50 % průměrné mzdy. Pro rok 2008 je průměrná mzda stanovena ve výši 21 560 Kč. 
Minimální vyměřovací základ je 129 360 Kč. 
Pro rok 2008 je minimální výše měsíční zálohy na důchodové pojištění 1 596 Kč tj. 19 152 Kč/rok. 
Platí pro hlavní činnost. 

** Pro rok 2008 je stanovena sleva na dani pro jednu osobu 24 840 Kč (nevyčerpaná sleva se vrací jen jako 
bonus u dětí) 

 
Analytici trhu práce se pozastavují nad nízkým rozsahem zkrácených 

pracovních úvazků v ČR, tradičně se hledal důvod v nízké výdělkové hladině, nižší 
zdanění příjmů OSVČ však vyvádí zkrácené pracovní úvazky do „švarcsystému“, 
v podmínkách převisu poptávky po pracovní síle zaměstnavatel přistupuje i za cenu 
ztráty ochrany svých zájmů na požadavek nabídky pracovní síly na záměnu 
pracovněprávního vztahu obchodním vztahem. 

 
4.2.5 Snaha o snížení personálních nákladů a přenos 
podnikatelských rizik 

 

Podrobněji je popsána situace ve stavebnictví. V tomto sektoru je zaměstnávání 
osob zdánlivě samostatně činných velmi rozšířeno. 

Odvětví stavebnictví prošlo od začátku devadesátých let zásadní přeměnou. 
Změnila se majetková struktura, velikostní struktura a organizace prací. 
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Celková zaměstnanost v odvětví se v letech 1995-2004 snížila o 16 % (z 511 
tisíc na 432 tisíc). Počet zaměstnanců však klesl o 32 % (z 404 tisíc na 274 tisíc). 
Vzrostl počet sebezaměstnaných o 47 % (z 107 tisíc na 157 tisíc). Podíl 
sebezaměstnaných na celkové zaměstnanosti dosahuje 38 %. Což je nejvíce (vysoko 
nad průměrem ostatních odvětví) ze všech odvětví. 

Velké stavební podniky zeštíhlely, zbavily se řady činností. Tyto činnosti přešly 
do kompetence menších specializovaných podniků, jednalo se především o projekční 
činnost, provoz strojního parku, obory spadající pod tzv. přidruženou stavební výrobu, 
jako je například výstavba lešení, topenářství, měření a regulace, elektroinstalace, 
podlahářství, sádrokartonářství, izolace, malířství atd. 

Rozvinula se specifická infrastruktura služeb pro stavební podniky, jako je 
například dodávka stavebních hmot a materiálů, půjčovny strojů, doprava a podobně. 

Práce dříve prováděné v rámci podniků, resp. jejich specializovaných závodů 
zajišťují specializované subjekty jako subdodávky. 

Charakter stavební výroby se zásadně odlišuje od hromadné průmyslové 
výroby. Jednotlivé stavební zakázky, jakkoliv veliké, mají charakter projektů. Jsou 
prováděny v rozličném čase, na různých místech, mají definovaný začátek a konec a 
finanční rámec. 

Můžeme diskutovat, jestli projektový charakter stavební výroby způsobil či 
umožnil vysokou angažovanost mikrofirem (sebezaměstnaných) nebo vysoký počet 
mikrofirem umožnil přechod na stávající organizaci práce.  

Při běžné stavební zakázce je obvyklé, že mezi firmou, jež získala zakázku, a 
firmou provádějící finální práce je 5-7 subdodavatelů. V běžném případě zadává 
stavební firma, která získala základní kontrakt, celou nebo větší část své dodávky 
subdodavatelům. Sama se víceméně soustřeďuje na inženýrské a koordinační práce. 
Za ty získává obvykle okolo 5-10 % z ceny dodávky. 

Tento systém organizace prací má pro stavební firmy řadu nesporných výhod. 
Systém je pružný, není třeba řešit nevyužité podnikové lidské a materiální kapacity při 
nedostatku zakázek a jak zmíníme později, je nákladově příznivější. 

Závažná situace však nastává na konci subdodavatelského řetězce, kdy přichází 
ke slovu malé subdodavatelské firmy. Ty by, podle očekávání, měly provádět práce 
prakticky jen svými vlastními zaměstnanci. Ve větší či menší míře však využívají práce 
sebezaměstnaných často v zastřeném pracovněprávním vztahu. Je to pro ně nesporně 
výhodnější než zaměstnávat řádné zaměstnance. Pracovně právní vztahy se změní na 
jednoduší vztahy obchodní, cena pracovní síly se v důsledku daňové optimalizace sníží 
a spolupráci je možno ukončit prakticky okamžitě. 

Situace dospěla tak daleko, že práce na živnostenský list je de facto pokládána 
za nejvolnější formu zaměstnávání. Proto malé firmy tlačí, aby byl legalizován tzv. 
„švarcsystém“. Tak by, mimo jiné, přenesly finanční tlak se strany odběratelů bez 
problémů až na sebezaměstnané a dále výrazně zpružnily trh práce. Ve stavebnictví 
v tzv. nahraditelných profesích by tak prakticky zmizel pracovní poměr. Ten by zůstal 
jen u profesí, kde je třeba vysoké, nepřenositelné odbornosti a vysoké loajality 
k podniku. 

Ze strany menších firem působících ve stavebnictví lze očekávat další tlaky na 
legalizaci tzv. švarcsystému jako nástroje pro snižování nákladů, zpružnění trhu práce 
a snížení vlastních podnikatelských rizik. 
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Přenos rizik a nákladů na pracovníky pracující na živnostenský list může vést 
k nárůstu jejich sociálních problémů v případě nepříznivých životních situací (např. 
nemoc, úraz) a ve stáří. 

Případná deprese při stávající organizaci stavebních prací dopadne v prvé řadě 
na sebezaměstnané (pracující na živnostenský list). 

 

Stávající situaci může nepředvídaně změnit: 

- nedostatek odborných manuálních pracovníků (řemeslníků), 

- postupné snižování odbornosti (jako celku) u sebezaměstnaných. 

 
 

4.3 Vnímání práce na živnostenský list veřejností 
 

Přístup zaměstnavatelů i pracovníků4 k práci na živnostenský list dokumentují 
dílčí šetření na specializovaných internetových serverech a neformální rozhovory 
s pracovníky a činiteli podnikatelských reprezentací ve stavebnictví.  

 
4.3.1 Průzkum nabídek práce na specializovaných internetových 
serverech 

 
V říjnu 2007 jsme sledovali 4 servery nabízející pracovní místa: 

www.prace.cz  

Rubrika: Smluvní zakázky (práce na IČO) 

www.jobs.cz 

Rubrika: Pracovní vztah - Smluvní zakázky (práce na IČO) 

www.sprace.cz 

Rubrika: Volná pracovní místa dle úvazku - práce na živnostenský list 

http://prace-profit-inzerce.cz  

Rubrika: Práce na živnostenský list 

 
Z průzkumu vyplynulo: 

- z názvů rubrik je zřetelné, že realizace smluvních zakázek - práce na živnostenský 
list - práce na IČO je považována za druh pracovního poměru, 

- jedna a tatáž nabídka práce na živnostenský list většinou v nemanuálních profesích 
byla často kombinována s nabídkou práce na plný úvazek (namátkovým výběrem 
bylo u cca 10 zaměstnavatelů ověřeno, že vyplnili dvě možné alternativy nabízené 
ve vstupním formuláři, věcné zdůvodnění kombinované nabídky bylo ve všech 
případech stejné - pracovníka dotyčné profese potřebují natolik, že mu dávají 

                                                 
4  Podle dílčích informací zaměstnavatelů pracovníci sami vyžadují práci na živnostenský list. 
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možnost výběru formy pracovního zapojení podle jeho volby), těchto nabídek byly 
cca 2/3, asi jedna třetina nabídek požadovala výlučně práci na živnostenský list, 

- nabídky práce v rubrice práce na živnostenský list byly určeny převážně 
nemanuálním profesím nebo profesím, které bychom mohli zařadit mezi svobodná 
povolání (např. realitní makléři, finanční poradci, pojišťovací poradci, překladatelé, 
učitelé jazyků, inženýři, konstruktéři, projektanti apod.). 

 

Tabulka č. 3 Nabídky z jednotlivých serverů 

 

počet nabídek 
práce celkem 

počet nabídek 
práce na plný 

prac. poměr nebo 
na živnost. list 

počet nabídek 
práce na živnost. 

list 

podíl nabídky 
práce na živnost. 

list a počtu 
nabídek celkem 

% 
www.prace.cz  81 354 1 895 813 3,3 
www.jobs.cz  18 191 996 664 9,1 
www.sprace.cz  47 435 neuvedeno 46 0,1 
http://prace-profit-inzerce.cz  276 *  neuvedeno 6 cca 2,0 

* práce u zaměstnavatele 

Zdroj: propočet VÚPSV 

 
4.3.2 Názory podnikatelů ve stavebnictví na švarcsystém 

 

Pro základní orientaci v názorech podnikatelské sféry na švarcsystém byly 
provedeny rozhovory s pracovníky a činiteli podnikatelských reprezentací ve 
stavebnictví, kde je forma pracovního zapojení v režimu „švarcsystému“ rozšířena. Na 
předem stanovené otázky v I. čtvrtletí 2007 odpovídali zástupci Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR, který sdružuje především velké a středně velké stavební firmy, 
výrobce stavebních hmot a materiálů a projekční a inženýrské kanceláře a osm 
profesních sdružení z oblasti stavebních řemesel, které reprezentují malé firmy, 
převážně fyzické osoby.  

Pro větší a středně velké stavební firmy a výrobce není problematika 
zaměstnávání individuálních pracovníků na IČO aktuální. Firmy mají stabilizovaný kádr 
zaměstnanců. Pokud jde o realizaci subdodávek, tak ty jsou zadávány menším 
stavebním firmám a specializovaným firmám.  

Reprezentanti zájmových sdružení menších subdodavatelských firem při 
kvalitativním rozhovoru udávali, že stávající systém (rozsáhlé subdodavatelské vztahy 
až do úrovně OSVČ) má pro ně třikrát více výhod než nevýhod oproti zaměstnávání 
pracovníků. V odpovědích jednoznačně převažovaly důvody týkající se pružnosti trhu 
práce a ceny práce. Zástupci zaměstnavatelů se při identifikaci možných problémů při 
zaměstnávání „ičařů“ soustředili na řešení aktuální provozních problémů. Identifikovali 
jen minimum možných ohrožení v dlouhodobém nebo střednědobém výhledu. 

Tabulkový záznam diskuse. Ve sloupcích je uveden počet zaznamenaných 
stanovisek. 
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 Účastníci diskuse důsledně rozlišovali využívání „ičařů“ při časově ohraničených 
zakázkách (stavebnictví) a využívání při běžném provozu (pokladní v supermarketu, 
dělník v tovární výrobě). Využívání v běžném provozu identifikovali jako švarcsystém. 
Využívání při časově ohraničených zakázkách pokládali spíše za nejvolnější a 
nejpružnější formu pracovního poměru nebo za formu řádných subdodávek. 

 Využívání služeb jednotlivců se v budoucnu znatelně rozšíří o kvalifikované 
profese (vysokoškoláky). Důvodem bude potřeba vysoce kvalifikovaných služeb a 
nemožnost příslušné odborníky zaměstnávat ať z důvodu vysokých nákladů nebo i 
z důvodu potřeby služeb v omezeném rozsahu (přiměřeně k velikosti podniku). 

 

4.4 Rizika švarcsystému a jejich řešení  
 

Pokusili jsme se ukázat, že fenomén osob zdánlivě samostatně výdělečně 
činných není jednoduché specifikovat. Z každého úhlu pohledu může být popsán a 
specifikován jinak vč. jeho hodnocení v oblasti společenských a ekonomických dopadů 
na českou společnost.  

 
4.4.1 Rizika švarcsystému 

 

Fenomén švarcsystému má nemalé negativní důsledky, které však nejsou často 
bezprostředně vnímány. Jedná se především o: 

- postupnou ztrátu konkurenceschopnosti některých podniků z důvodu preferování 
nízkých nákladů práce na úkor rozšiřování inovací, 

- zavádění jednoduchých a nenáročných výrob s nízkými náklady práce, které 
umožňuje faktická finanční výhoda švarcsystému pro zaměstnavatele a možná 
výhoda vyššího příjmu pro OSVČ, 

- postupnou ztrátu konkurenceschopnosti některých podniků, které mohou utrpět 
ztráty nedostatkem loajality svých „zaměstnanců“ na živnostenský list (osoba 
pracující na živnostenský list musí preferovat své zájmy jakožto podnikatele, zájmy 
odběratelského podniku jsou pro něho druhotné), 

- živnostníci i zaměstnanci mají stanoveny stejné sazby pro daně z příjmu, ale 
odvody na zdravotní a sociální účely se počítají z různých základů, reálné daně a 
odvody jsou pro živnostníky podstatně nižší ve srovnání se zaměstnanci, 
neúměrným rozšířením švarcsystému tak dochází k propadům příjmů v oblasti 
daňového i zdravotního a sociálního pojištění, které musí vyrovnávat v rámci 
solidarity zaměstnanci a korporace, 

- narušení konkurenčního prostředí, dalo by se i říci nekalá konkurence, kdy 
podniky, které využívají švarcsystému pro snížení nákladů, získávají oproti těm, 
kteří řádně dodržují zákony, neoprávněnou konkurenční výhodu, trh tak dává 
neobjektivní informace o nákladech, 

- ztráta pracovní a sociální ochrany „ičařů“ s následnými dopady na jejich sociální 
situaci a sociálního zabezpečení.  

Dá se očekávat, že rozšiřování švarcsystému narazí v podnikatelské sféře na 
své přirozené hranice. Ustaví se dynamická rovnováha, kde na jedné straně bude 
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snaha o snižování nákladů vyšší pružnost pracovního trhu a přenos podnikatelských 
rizik a na druhé straně hrozba nízké odbornosti, nedostatek loajality a hrozba 
technického a technologického zaostání.  

 
 
4.4.2 Řešení problémů švarcsystému 

 

Z předchozích kapitol vyplývají pozitiva a negativa švarcsystému. Na jedné 
straně zpříjemňují prostředí pro malé firmy a samotné pracovníky, na druhé směřují 
k fixaci stávající technologické a ekonomické úrovně české ekonomiky a zesilují 
nerovné postavení ekonomických subjektů na trhu a prohlubují rizika deficitu 
veřejných rozpočtů. Období nutné potřeby stimulace samostatné výdělečné činnosti 
skončilo. Česká republika dnes patří k zemím s rozsáhlým sektorem sebe-
zaměstnaných. Rozsah zdánlivé samostatné výdělečné činnosti5 je produktem 
stimulace drobného podnikání v 90. letech. Daňové zvýhodnění sebezaměstnaných, ze 
kterého švarcsystém čerpá svoji sílu, je nejvyšší v EU.6  

Vzhledem k potřebě řešit deficity veřejných rozpočtů, je však třeba brát do 
úvahy i tento segment zaměstnanosti, který je zdrojem výdajů nekrytých příjmy. Ve 
své podstatě může být předmětem kritiky českých podniků ze strany účastníků 
jednotného vnitřního evropského trhu z titulu sociálního dumpingu. 

Vzhledem k tomu, že se podnikatelské subjekty chovají podle signálů trhu a 
nástrojů dlouhodobé hospodářské politiky státu, především fiskálních nástrojů, je 
třeba hledat řešení v ekonomické oblasti. Kontrolní činnost institucí trhu práce (dříve 
úřadů práce, dnes inspektorátů práce) se ukázaly jako neefektivní. Tyto orgány mají 
totiž zájem na vysoké zaměstnanosti ve svém regionu. V případě zjištěného obcházení 
zákona o zaměstnanosti navíc správní řízení často naráželo na nejednoznačnost 
výkladu příslušných právních norem.  

Disproporce v postavení zaměstnanců a osob zdánlivě výdělečně samostatně 
činných, malých firem využívajících práce na živnostenský list a ostatních podniků 
mohou řešit nástroje fiskální politiky, které povedou ke snížení daňového diferenciálu 
mezi korporacemi, osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci: 

- selektivní nástroje - úprava a precizace algoritmu pro výpočet základu daně a 
vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění, zvýšení kontrolní funkce 
správců daní a pojištění,  

- systémová opatření - sjednocení vyměřovacích základů s daňovými, sjednocení 
výběru daní a pojistného, snížení daňové zátěže přímými daněmi ve prospěch 
nepřímých při uplatnění principů flexicurity.  

Uvedené nástroje však mohou působit pouze v komplexu, ne izolovaně. Možné 
sociální dopady si vynucují jejich postupnou a dlouhodobou realizaci. Na druhé straně 

                                                 
5  Podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti dosahuje 19 %, což je vůči okolním ekonomikám 

nesrovnatelně vysoké, blíže Vlach: Sebezaměstnaní v Evropské unii. In Průša a kolektiv: Postavení osob 
samostatně výdělečně činných ve společnosti. Praha: VÚPSV, 2006, ISBN 978-80-87007-33-6 

6  Daňové náklady (vč. pojištění) na jednotku přidané hodnoty v sektoru osob samostatně výdělečně 
činných představovaly v roce 2004 zhruba 55 % úrovně korporací. Ve ostatních zemích EU nebyly nižší 
než 63 %, mimo Slovenska (60 %), blíže Vlach: Sebezaměstnaní v Evropské unii. In Průša a kolektiv: 
Postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti. Praha: VÚPSV, 2006, ISBN 978-80-87007-
33-6. odle posledních propočtů se uvedená relace v ČR v roce 2005 zvýšila o 1 p.b. 
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však pokračování ve stávajícímu stavu vyvolá finanční deficity důchodového a 
zdravotního systému.  

 

4.5 Shrnutí 
 

 Činnost osob samostatně výdělečně činných je v převážné většině případů 
ambivalentní (podnikatel - pracovní síla). Chování osob zdánlivě samostatně výdělečně 
činných není v těchto dvou polohách vyrovnané. Silně se kloní k poloze pracovní síly 
působící pod rouškou podnikání. Tento jev není typicky českým. Problém se týká 
manuálních i nemanuálních profesí. 

 

Zaměstnavatelé si švarcsystémem vytvářejí prostor pro: 

- přechod silně regulovaných pracovněprávních vztahů na liberální obchodní vztahy, 

- možnost provést outsourcing u nerentabilních činností malého rozsahu, 

- štíhlou výrobu a snížení nároků na řízení, 

- snadné snížení nákladů na pracovní sílu přenosem části nákladů na subdodavatele 
- pracovníka a na veřejné rozpočty (snížení daňové zátěže v důsledku podpory 
sebezaměstnaných fiskální politikou), 

- převod části podnikatelského rizika na subdodavatele, 

- jednoduchý a účinný motivační systém k vysokým výkonům (obchodní zástupci 
apod.), 

- konkurenční výhody oproti korektním podnikatelům, 

- pružnou reakci na poptávku na trhu. 

 
Na druhé straně si zaměstnavatelé uvědomují rizika spojená s řešeným 

fenoménem. Musí řešit nebezpečí ztráty loajality pracovníků. Riziko vzrůstá 
v podmínkách konjunktury při růstu poptávky po pracovní síle, kdy pracovník odchází 
ze dne na den za vyšším příjmem. Problematická je i klesající kvalifikace pracovníků, 
zejména manuální profese si samy nezajišťují odborná školení, nerozvíjejí své 
technické a technologické dovednosti. 

Měkké ekonomické prostředí vyvolané švarcsystémem v rozměrech národní 
ekonomiky prohlubuje procesy: 

- orientace podniků na levnou práci na úkor inovací,  

- pomalého růstu kvalifikace pracovní síly ve srovnání s evropským trhem práce, 

- narušení funkcí trhu z titulu chybných signálů o konkurenčním prostředí, 

- prohlubování disproporcí české ekonomiky ve srovnání s EU, 

- extenzivního rozvoje české ekonomiky, 

- nerovnováhu mezi příjmy a výdaji veřejných rozpočtů, 

- vyššího daňového zatížení korporací a zaměstnanců, 

- neúměrné sociální diference české společnosti.  



4. Švarcsystém 
 
 

 188

Pro nedostatek věrohodných informací se studie nezabývala postojem 
pracovníků. O jejich příjmech a sociální situaci se soudit pouze zprostředkovaně 
z výsledků analýzy terénního šetření osob samostatně výdělečně činných.7  

Zdánlivá výhoda zaměstnance pracujícího na živnostenský list - vyšší příjem 
díky placení nižších odvodů a daní se mění v nevýhodu v případě nenadálých 
nepříznivých životních situací, např. nemoci a úrazu. Otevřenou zůstává i otázka 
důchodu. „Ičaři“ platí většinou minimální pojistné, tzn. dosáhnou na nejnižší starobní 
důchod8 a nemají možnost prodeje, resp. předání své fiktivní firmy. Šetření OSVČ 
z roku 2006 signalizuje, že ne všichni se pojišťují pro stáří.9 Bez zajištění bankovními a 
dalšími investičními produkty ztrácejí možnost eliminace propadu životní úrovně ve 
stáří nebo v pracovní neschopnosti.  

Práce na živnostenský list je laickou veřejností vnímána jako nejvolnější forma 
pracovního poměru. Švarcsystém je některými skupinami podnikatelů a manažerů 
vnímán pozitivně, protože umožňuje snížit náklady, snížit personální náklady (z jejich 
hlediska zpružnit pracovní trh) a přenést část podnikatelských rizik na subdodavatele. 
Je narušováno rovné konkurenční prostředí na trhu práce, zboží a služeb. Část 
pracovníků, z nejrůznějších důvodů, to nepokládá za něco nepatřičného. 

Uvedené vztahy fungují v podmínkách „dotace“ švarcsystému ze strany 
veřejných rozpočtů v sociálním a zdravotním zabezpečení. Výdaje na zajištění 
právními normami stanovených potřeb tak hradí daně a pojištění placené korporacemi 
a zaměstnanci.  

Podnikatelské subjekty, vč. osob zdánlivě samostatně výdělečně činných, se 
chovají podle signálů trhu a dlouhodobé hospodářské politiky státu. Disproporce 
v postavení zaměstnanců a zdánlivě výdělečně samostatně činných, malých firem 
využívajících práce na živnostenský list a ostatních podniků mohou řešit nástroje 
hospodářské politiky, které povedou ke snížení daňového diferenciálu mezi 
korporacemi, osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnanci: 

- selektivní nástroje - podrobnější precizace algoritmu pro výpočet základu daně a 
vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění s ohledem na výskyt 
zdánlivě samostatné výdělečné činnosti, zvýšení kontrolní funkce správců daní a 
pojištění,  

- systémová opatření - sjednocení vyměřovacích základů s daňovými, sjednocení 
výběru daní a pojistného, snížení daňové zátěže přímými daněmi ve prospěch 
nepřímých při uplatnění principů flexicurity.  

Uvedené nástroje však nemohou působit izolovaně. Vzhledem k vysokému 
rozšíření zdánlivé výdělečné činnosti si možné sociální dopady vynucují jejich 
postupnou a dlouhodobou realizaci. 

 

 

                                                 
7  Baštýř, Brachtl, Vlach: Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně 
činných. Praha: VÚPSV, 2007, ISBN 978-80-87007-85-3 

8  Minimální pojistné placené OSVČ částečně eliminuje sociální pojištění placené v době jejich řádného 
zaměstnání. 

9  Pro stáří se různými pojišťovacími produkty zajišťuje zhruba 60 % OSVČ, blíže Baštýř, Brachtl, Vlach: 
Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných. Praha: 
VÚPSV, 2007, ISBN 978-80-87007-85-3  
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5. Genderová diferenciace motivací vstupu do 
podnikání, kombinace pracovního a rodinného 
života a faktorů rozvoje malého podnikání v ČR 
(kvalitativní sociologická studie) 
 

Řešitelka: PhDr. Alena Křížková, Ph.D. 

 

5.1 Úvod 
 

Předložená studie je zaměřena na motivace vstupu do podnikání malých 
podnikatelek a podnikatelů, kteří začali podnikat zhruba od poloviny 90. let 20. století 
a v letech 2003 a 2004 měli za sebou sedm až deset let zkušenosti s malým 
podnikáním. Studie vychází z kvalitativní analýzy 31 hloubkových rozhovorů 
s podnikatelkami a podnikateli ve čtyřech vybraných odvětvích (stavebnictví, doprava, 
obchod a služby) v celé ČR. Výzkum byl zaměřen na prvotní motivace a faktory, které 
vstup do podnikání ovlivnily, socioekonomické podmínky a společenské změny, které 
ovlivnily počátek a průběh rozvoje malých podniků a strategie kombinace rodinného a 
pracovního života malých podnikatelů.  

 Vzhledem k tomu, že možnost samostatného podnikání vznikla v ČR až od roku 
1990 a že dosud neexistují studie malého podnikání z hlediska genderové struktury 
české společnosti, na úvod studie předkládám teoretické zázemí významu takové 
analýzy. V další části popisuji strukturu podnikatelů podle pohlaví, oborů a vzdělání a 
její vývoj na základě statistických dat. Třetí kapitola představuje provedený 
kvalitativní výzkum, jehož některé výsledky jsou prezentovány v následujících částech 
studie. Metoda hloubkových rozhovorů nám nemusí dávat přesný obraz skutečného 
chování lidí, ale musíme počítat s tím, že dostaneme určité normativní rámce, resp. 
představy o tom, co je vhodnou rolí pro ženu a pro muže, např. jaký přístup by měla 
mít žena k rodině apod. Výsledky výzkumu představují soubor nejvíce zastoupených 
reprezentací podnikání a jejich strukturování podle genderu. Jednotlivá vyprávění 
nevypovídají o individuální realitě, jak se podnikatelé sami skutečně chovají, ale o 
tom, co oni sami považují za běžné, normální, morální a samozřejmé 
v podnikatelském prostředí či pro kategorii populace, ke které oni sami sebe řadí.  

 Čtvrtá kapitola podrobně zkoumá motivace ke vstupu do samostatného 
podnikání podle genderu a faktory, které ovlivňují začátek a průběh malého podnikání. 
Dalším tématem jsou podnikatelská očekávání a zhodnocení zkušeností s podnikáním. 

 Poslední kapitola se zaměřuje na téma kombinace pracovního a rodinného 
života v rámci podnikatelských strategií. Ukázalo se, že malé podnikání představuje 
neoddělitelný systém rodinných a pracovních struktur, a to zejména v rámci 
podnikatelských strategií žen. 
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5.2 Proč a jak zkoumat gender v podnikání v ČR 
 

Podnikatelské prostředí nebylo dosud v české sociologii z hlediska genderu 
téměř vůbec zkoumáno, a výzkum životních strategií malých a středních podnikatelů, 
ze kterého vycházím v této studii, se tak teoreticky opírá o výzkumy genderových 
vztahů na trhu práce a o zahraniční studie. Životní strategie jako spojení a prolínání 
pracovního a rodinného života jsou zkoumány na základě biografických vyprávění 
podnikatelů a podnikatelek. Tato metoda umožňuje studovat životní strategie ve 
světle argumentace a interpretace samotných aktérů, kteří je prožívají, vytvářejí a 
mění.  

Zkoumání strategií malých a středních podnikatelů a podnikatelek v české 
společnosti po roce 1989 je sociologicky přínosné a zajímavé z několika hlavních 
důvodů. Za prvé, i když je v ČR podnikání po 40 letech novým fenoménem, jeho vývoj 
a proměny můžeme sociologicky analyzovat již za období 17 let (od počátku 90. let do 
současnosti). Výzkum zahrnuje zhruba jedno desetiletí – od roku 1993 do roku 2004 – 
ve kterém většina komunikačních partnerů/ek započala a rozvíjela své podnikání.  

Za druhé, jde u tohoto typu profese o zvláštní podobnost mezi činnostmi a 
dovednostmi uplatňovanými jak ve sféře rodiny, tak ve sféře práce. Například pro 
úspěšný chod domácnosti je stejně jako pro úspěšnou samostatně výdělečnou činnost 
třeba organizace práce a času, racionality, řízení a rozdělování úkolů a kompetencí, 
synchronizace a odpovědnosti. Znamená to, že i když je podnikatelská profese 
genderově vymezena a v české společnosti definována více jako mužská (zahrnující 
risk, soutěž, autoritu, racionální rozhodování), ženy v ní mají možnost uplatnit 
schopnosti, které nezbytně užívají v rodině (organizace a plánování, rozdělování úkolů, 
synchronizace událostí, práce pod stresem a v časové tísni).  

Za třetí možnost podnikat se znovu zrodila po roce 1989 v odlišné situaci než 
v zemích západního světa. Nová startovní čára totiž začíná pro ženy a muže shodně 
v roce 1989, tedy v tomto novém podnikatelském období neproběhla doba, kdy by si 
ženy musely možnost samostatně (např. bez souhlasu jejich partnerů) podnikat 
„vybojovat“ (v legislativním smyslu). Naopak, možnost podnikat vstoupila po roce 
1989 do situace téměř plné zaměstnanosti jak žen, tak i mužů do společnosti, kde 
pracovat bylo jak pro muže, tak i ženy do té doby povinností.  

S tím souvisí čtvrtá odlišnost od tržních společností západního světa. 
Podnikatelé a podnikatelky v České republice, kteří s podnikáním začali v 90. letech 
prožili předchozí část (zhruba polovinu) života ve společnosti, kde podnikání nebylo 
jednou z možných variant životních cest obyvatel ČR. V takové společnosti vyrostli a 
byli socializováni.  

Za páté možnost podnikat řešily rodiny založené na modelu spoluživitelství 
partnerů. Zároveň však se možnost vstoupit do samostatného podnikání odvíjela od 
reálných podmínek a postavení žen a jejich různých kategorií (vzdělanostních, 
věkových atd.) a od struktury trhu práce, která se vyznačovala výraznými 
genderovými nerovnostmi spolu se stereotypním nastavením dělby práce v rodinách. 
Tyto nerovné podmínky a genderovaná struktura společnosti se pak postupně musely 
nutně projevit i v nově vznikajícím sektoru malého podnikání. Vzhledem k těmto 
specifikům je možnost srovnávat růst podnikání podle pohlaví v ČR (ale do značné 
míry i v dalších postkomunistických zemích) po roce 1989 se zahraničím omezená, 
protože v těchto zemích nedošlo k totálnímu přerušení možnosti podnikat na několik 
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generací, ale naopak podnikatelská zkušenost tam měla možnost se vyvinout a být 
předávána z generace na generaci.  

V neposlední řadě je důležitý fakt, že vznik podnikání je zásadním procesem 
transformace české společnosti a jako takový není fenomén malého podnikání dosud 
zkoumán českou sociologií. Devadesátá léta se v české společnosti vyznačují silným 
nástupem trendu individualizace a pluralizace životních drah. Na český trh práce navíc 
vstupují změny v důsledku globalizace a informatizace společnosti. Tyto všechny 
aspekty měly a mají vliv na vytvářející se sektor malého podnikání v české 
společnosti.  

 
5.3 Muži a ženy v podnikání v České republice - 
statistické indikátory 

 

Ženy tvoří asi 26 % podnikatelů v civilním sektoru v národním hospodářství ČR. 
Tento podíl se udržuje na zhruba stejné úrovni od roku 1993 do roku 2005. V roce 
1993 tvořily podnikatelky 28 % všech podnikajících osob. Od roku 1993 do roku 2004 
se podíl podnikajících mužů i žen téměř zdvojnásobil. V roce 1993 samostatně 
podnikalo 6 % všech zaměstnaných žen a 11,5 % zaměstnaných mužů, v roce 2004 
byl tento poměr 10 % žen ku 21 % zaměstnaných mužů. Zhruba pětina podnikajících 
žen jsou podnikatelky se zaměstnanci a podnikateli se zaměstnanci je také asi čtvrtina 
podnikajících mužů.1 

Struktura podnikatelek a podnikatelů se po celou sledovanou dekádu (1993 – 
2005) výrazně odlišovala z hlediska vzdělání (viz tabulka č. 1 příl.). Mezi 
podnikatelkami vždy dominovala skupina se středním vzděláním s maturitou, mezi 
podnikateli byla a je nejsilnější skupina se středním vzděláním bez maturity. Zatímco 
od roku 1993 poklesl počet podnikatelek se základním vzděláním zhruba na polovinu, 
počet podnikatelek vysokoškolaček se více než zdvojnásobil. Ostatní vzdělanostní 
skupiny podnikatelek po celé období početně narůstaly až do roku 2003, a od roku 
2004 nastal pokles. Kategorií, jejíž podíl mezi podnikatelkami v tomto období narůstal 
nejdynamičtěji, byly vysokoškolačky. Dokonce i mezi lety 2003 a 2004, kdy podíl 
podnikajících v české populaci poprvé mírně poklesl (u mužů na 98,6 % a u žen na 
95,5 % úrovně předchozího roku), míra podnikatelek vysokoškolaček opět mírně 
narostla, a to na 100,8 %. Mezi lety 2004 a 2005 však opět došlo k poklesu.2  

Muži se středním vzděláním bez maturity tvoří kategorii, jejíž zastoupení mezi 
podnikajícími muži nejvíce vzrůstalo v období 1993-2003. Až do roku 2000 narůstal 
počet podnikatelů všech vzdělanostních kategorií. Po roce 2000 dochází k poklesu i 
podnikatelů mužů se základním vzděláním. Ostatní vzdělanostní kategorie početně 
klesají tak jako u podnikatelek po roce 2003.3  

Porovnáme-li situaci v průběhu transformace české společnosti začátku 90. let 
a současnost, v roce 1993 ve všech oborech podnikání dominovali muži, v roce 2004 
však již ženy dominovaly v oblasti zdravotních, sociálních, veřejných a osobních 
služeb, v oborech vzdělávání a finančního zprostředkování. Největší podíl žen podniká 
v oblasti obchodu a oprav stejně tak jako v roce 1993, ale tento podíl se do roku 2005 
postupně snižoval. Podíl žen zároveň narůstal v činnostech v oblasti nemovitostí a 

                                                 
1  Trh práce v ČR 1993 - 2005. Praha: ČSÚ, 2006. 
2  Zaostřeno na ženy a na muže. Praha: ČSÚ, 2006. 
3  Ibid. 
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pronájmu a výrazně také v oblasti zdravotních a veřejných služeb (viz tabulka č. 2 
příl.). Podíl žen poklesl také v oblasti zpracovatelského průmyslu. Podíl mužů 
podnikajících v průmyslu se v celkovém objemu podnikatelů výrazně nezměnil, ale 
výrazně narostl podíl mužů podnikajících ve stavebnictví. Poklesl podíl mužů 
podnikajících v obchodu.4  

 Struktura podnikatelů a podnikatelek podle oborů podnikání je velmi podobná 
segregaci oborů podle pohlaví na českém trhu práce obecně (viz tabulka č. 2 příl.). 
V typicky mužských oborech, jako je průmysl nebo stavebnictví, došlo v poslední 
dekádě k ještě dalšímu prohloubení rozdílu v zastoupení žen a mužů. Ženy se více 
specializovaly do oborů typicky ženských (viz výše).5 Lze konstatovat, že v oblasti 
podnikání došlo na českém trhu práce ke zvýraznění genderové struktury podle oborů. 
Do podnikání také častěji vstupují výrazně výše vzdělané ženy než muži. To může být 
způsobeno existencí bariér pro vstup žen do podnikání obecně nebo do určitých oborů. 

 

5.4 Charakteristika výzkumu a výzkumného souboru6 
 

Kvalitativní výzkum podnikatelských drah zkoumá biografie mužů a žen, kteří 
vyměnili v situaci plné zaměstnanosti za socialismu a téměř plné zaměstnanosti 
v prvních letech transformace svou zaměstnaneckou dráhu za podnikatelské riziko. Ke 
svému zkoumání jsem vybrala pouze jednu z mnoha cest, které k soukromému 
podnikání vedly. Jak ukazují sociologické studie, noví podnikatelé byli často buď 
„bývalými podnikateli na černém trhu, přeměněnou komunistickou technokracií nebo 
obrozenými předkomunistickými kapitalisty“ [Večerník 1998: 29; viz také Benáček 
1994; Machonin, Tuček 2002]. Zaměřuji se na malé podnikatele, kteří neprošli 
takovou dráhou, ale nově založili podniky buď samostatně nebo v rámci rodiny či jen 
s několika společníky a byli osobně nejaktivnější v „rozjezdu“ podniku. Nebyli tedy jen 
vlastníky a/nebo manažery, ale přímo hybateli svých malých podniků od počátku.  

Příběhy, které analyzuji v této studii, začínají převážně v první polovině 90. let 
a jde převážně o malé a výjimečně o střední podnikatele. Podnikatelé a podnikatelky 
byli vybráni s podmínkou mít alespoň dva zaměstnance. Podnikání je hlavní životní 
náplní podnikatelů a podnikatelek, které zkoumám, a je možné je považovat za 
úspěšné podnikatele, protože zvládli udržet svůj podnik na trhu minimálně sedm let. 
Doba podnikání se pohybuje od sedmi do třinácti let. Na druhou stranu ale 
nezkoumám ty podnikatele, kterým se podařilo expandovat do úrovně středního či 
velkého podniku.  

 
5.4.1 Metoda kvalitativního výzkumu 

 
V letech 2003 a 2004 jsem provedla celkem 31 hloubkových polostruk-

turovaných rozhovorů s malými a středními podnikateli (17) a podnikatelkami (14) 
z různých míst České republiky. Výběr probíhal jednak metodou nabalování a jednak 
vyhledáváním nejčastěji na internetu. Zároveň byla uplatněna výběrová kritéria tak, 
                                                 
4  Ibid. 
5  Ibid. 
6  Následující kapitoly vycházejí z výzkumu, který jsem provedla v rámci projektu „Životní strategie v české 

podnikatelské sféře 90. let“ podpořeného v letech 2001 - 2004 grantem Grantové agentury Akademie 
věd reg. č. B7028201. 
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aby analýza shromážděných dat dávala možnost srovnání z různých aspektů. Soubor 
podnikatelů a podnikatelek je rovnoměrně rozdělen do různých oborů podnikání tak, 
aby bylo možné porovnat strategie podle genderu a podle oboru, který je důležitý 
z hlediska charakteru práce, pracovní doby a časování práce, struktury firem a pozic 
ve firmě apod. Vybrány byly obory: služby, obchod, doprava a stavebnictví, tak, aby 
byly zastoupeny dva spíše „feminizované“ a dva spíše „mužské“ obory podle 
segregace oborů podle genderu na českém trhu práce. Podnikatelé a podnikatelky byli 
z různých krajů Čech a Moravy a zastoupena byla jak Praha, tak i střední, větší a malá 
města (Tábor, Brno, Šumperk, Vrchlabí, Brno, Hradec Králové). Podmínkou bylo, aby 
podnikatel či podnikatelka započali své podnikání minimálně před sedmi lety před 
provedením rozhovoru. Zároveň byli vybráni v naprosté většině muži a ženy, kteří 
mají děti. Věková struktura se pohybuje od 37 do 62 let. 

 Všechny rozhovory trvaly v rozmezí 1,5 až 3 hodiny a byly provedeny podle 
předem připravené volné struktury tematických okruhů. Šlo však o volný rozhovor, 
kde posloupnost vyprávění záležela na podnikateli či podnikatelce a připravená 
struktura sloužila k zajištění pokrytí srovnatelných témat. Rozhovory byly po souhlasu 
komunikačních partnerů a partnerek nahrávány a doslovně přepsány. Přepisy a 
nahrávky rozhovorů pak sloužily pro analýzu. Přepis nahrávek tvoří 31 textů pro 
kvalitativní analýzu. 

Získaný materiál jsem analyzovala pomocí softwaru ATLAS.ti, kde souhrn všech 
rozhovorů tvořil jednu hermeneutickou jednotku a pro všechny rozhovory byla na 
základě jejich analýzy vytvořena skupina kódů, které pak tvořily základ interpretace 
výsledných zjištění.  

V následujících kapitolách se budu věnovat několika základním tématům, které 
se ve vyprávěních podnikatelů a podnikatelek o jejich podnikatelské dráze ukázaly 
jako nejdůležitější: motivace ke vstupu do podnikání, očekávání od podnikatelské 
dráhy a zhodnocení podnikatelského prostředí v ČR a téma kombinace pracovního a 
soukromého života.  

 

5.5 Vstup do podnikání z hlediska genderu 

 
Sociologické výzkumy postojů populace k práci v průběhu posledních deseti let 

ukazují, že není významný rozdíl v důležitosti práce jako hodnoty v životě českých žen 
a mužů [Křížková (ed.) 2005, Večerník 2006]. V roce 1995 jsme na reprezentativním 
vzorku ekonomicky aktivní české populace zjistili, že v pocitu důležitosti práce v životě 
není mezi muži a ženami statisticky významný rozdíl. 56 % žen a 64 % mužů 
považuje svou práci za velmi důležitou. Za nedůležitou (spíše a zcela nedůležitou) 
považuje svou práci jen 5,5 % žen a 4,5 % mužů. V roce 2003 jsme na 
reprezentativním vzorku ekonomicky aktivních v ČR opět neshledali statisticky 
významný rozdíl mezi ženami a muži v hodnocení důležitosti práce v jejich životě. Zde 
69,6 % mužů a 61,5 % žen považuje svou práci za velmi důležitou a shodně necelá 4 
% žen i mužů považují práci v životě za spíše nedůležitou. Výzkum pracovního trhu na 
mimořádně velkém reprezentativním vzorku (5 510 respondentů ve věku 25-54 let) 
v roce 2005 také potvrdil, že neexistují výraznější rozdíly v postojích mužů a žen 
k práci, ženy se neukázaly významně méně ambiciózní v budování pracovní kariéry, 
v dalším vzdělávání nebo méně vyžadující sebeuspokojení z práce než muži 
[Vohlídalová, 2006]. 

Ze sociologických výzkumů se dá usuzovat, že hodnota práce v životě českých 
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žen a mužů není nijak významně odlišná a během transformace české společnosti buď 
zůstal její význam shodný nebo se mírně zvýšil. Tento trend ukazují statistická data o 
vysoké participaci na trhu práce (zaměstnanosti) a fakt, že většina žen a mužů 
pracuje na plný úvazek. To je jednak způsobeno tím, jak jsme ukázali, že hodnota 
práce je v ČR velmi vysoká a neliší se podle pohlaví. Významnou roli hraje i reálná 
úroveň mezd a životní úroveň rodin, která zakládá nutnost fungování institutu 
spoluživitelství partnerů v českých domácnostech, a rigidní struktura českého trhu 
práce, který nenabízí dostatek pracovních míst na kratší úvazky nebo další alternativní 
způsoby organizace práce. Do hodnoty práce v životě žen a mužů se jistě promítá i 
tradice plné zaměstnanosti žen po několik minulých generací. Fakt, že z trhu práce 
odešel do domácnosti začátkem 90. let jen velmi malý podíl českých žen7 ukazuje na 
to, že pracovní emancipace nebyla pouze výsledkem komunistické ideologie, ale na 
jednu stranu nutností druhého příjmu pro domácnost a na stranu druhou představuje 
práce pro ženy významnou životní hodnotu seberealizace a finanční nezávislosti. 
Naprostá většina českých žen zároveň tvrdí, že i kdyby to příjem jejich partnera 
dovolil, nezůstaly by v domácnosti, ale asi třetina žen by si zkrátila úvazek. 

Participace žen a mužů je takto zarámována obecně silnou motivací pracovat. 
V dalším textu budu z kvalitativního hlediska analyzovat motivace podnikat, které 
s tímto tématem významně souvisí. Tento přístup umožní rozkrýt aspekty rozdílů 
v přístupu žen a mužů k práci a z širšího hlediska k plánování a naplňování životních 
strategií, což kvantitativní výzkum umožňuje jen velmi omezeně. 

 
 
5.5.1 Motivace žen a mužů ke vstupu do podnikání 

 

Každé biografické vyprávění podnikatelů a podnikatelek bylo vedeno tak, aby 
chronologicky sledovalo vývoj podnikání od prvních impulzů a startu v podnikání přes 
jeho rozvoj a změny. Rozhovory jsem vždy započala obecnou otázkou“ „Jak jste 
s podnikáním začal/a?“  

 

Hlavní typy motivací k podnikání žen a mužů: 

ženy muži 

možnost kombinace práce a rodiny   
využít zkušeností v oboru a sítí známostí a růst 
nezávisle 

seberealizace, nezávislost, víra ve vlastní schopnosti   našel jsem díru na trhu 
neplánovaně - náhoda, příležitost  finanční zisk  
manželka, pravá ruka manžela    

 

Podnikatelky 

V souboru podnikatelek se jako nejvýznamnější ukázaly čtyři typy motivačních 
faktorů vstupu do podnikání. Jednoznačně nejdůležitější motivací, proč začít 
s podnikáním, je pro ženy možnost lépe organizovat svůj čas mezi své závazky, 
kterými je spoluživitelská role v rodině - finanční přínos do domácnosti a práce a péče 

                                                 
7  V roce 1993 uvedlo 7,9 % ekonomicky neaktivních žen jako důvod své neaktivity „pečuji o rodinu, jsem 

v domácnosti“, největší podíl žen s tímto důvodem ekonomické neaktivity byl v roce 1997, a to 9,7 %. 
V roce 2005 už to bylo jen 6,8 %. Podíl mužů v domácnosti na počtu ekonomicky neaktivních mužů byl 
v roce 1993 0,4 % a v roce 2005 0,1 % [Trh práce v ČR 1993–2005]. 
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v domácnosti. Důležitost tohoto faktoru je dána výrazně genderově stereotypním 
rozdělením rolí a práce v českých domácnostech, ale i stereotypními postoji o náplni 
role ženy a role muže v rodině, které v české společnosti převažují. Ženy jsou 
spoluživitelkami, protože domácnosti jsou převážně závislé na dvou příjmech a 
zároveň na nich leží naprostá většina zodpovědnosti za práci v domácnosti a péči o 
děti. Je třeba poznamenat, že u jednotlivých podnikatelek a podnikatelů se objevovalo 
často několik motivačních faktorů najednou. U podnikatelek byl faktor kombinace 
pracovních a rodinných závazků přítomen ve velké části případů a doprovázen často 
dalšími motivačními faktory. 

 
- Možnost kombinace práce a rodiny 

Motivem a výhodou, kterou podnikání představuje pro ženy, je možnost 
zkombinovat péči o děti a rodinu s ekonomickou aktivitou. Jde o svobodu v organizaci 
času a pracovních úkolů i místa výkonu práce. Pro některé podnikatelky dokonce 
představuje možnost kombinovat práci a rodinu jeden z nejdůležitějších motivačních 
faktorů. To však neznamená, že pro ženy podnikání znamená automaticky lepší 
možnost organizace rodinných a pracovních závazků. Jde celkově o pojetí podnikání a 
jejich roli ve firmě, v rodině a o další faktory, které postoj ženy ke vztahu rodina (děti) 
versus práce (podnikání) určují. Téma kombinace práce a rodiny je podrobně 
analyzováno dále. 

 
- Seberealizace, nezávislost, víra ve vlastní schopnosti 

Vedle možnosti kombinace práce a rodiny se jako nejsilnější strategie vstupu 
do podnikání nebo impulz k tomu, aby ženy, se kterými byl proveden rozhovor, začaly 
podnikat, ukázala potřeba seberealizace a nezávislosti spojená velmi často s vírou ve 
vlastní schopnosti. Tyto ženy se vyznačují mimořádnou energií a pozice 
zaměstnankyně by jim jen bránila v rozvoji vlastních schopností a plánů. V této 
motivaci je obsažena potřeba ověřit si sama pro sebe své schopnosti a nezávisle 
vytvářet svou vlastní ekonomickou strategii. Vzrůst sebevědomí je očekávaným 
ziskem z podnikání, které započalo touto motivací. V tomto případě se ukazuje, že jde 
o ženy s vysokým vzděláním, většina podnikatelek, u kterých se tento faktor projevil, 
byly vysokoškolačky. 

  
- Neplánovaně - náhoda, příležitost 

 Typem vstupu do podnikání, který jsem odhalila pouze u podnikatelek, je 
neplánovaný začátek podnikání, ke kterému napomůže nejvíce náhoda, naskytnutá 
příležitost nebo setkání, resp. vztah s určitou osobou (osobami), na základě kterého 
žena do podnikání vstoupí. Jde o poměrně odlišný typ žen od těch, jejichž motivací 
byla předchozí strategie. Podnikání u nich nevzniká z vlastní potřeby a hnacího motoru 
nezávislosti nebo seberealizace, ale převažují vnější tlaky a podněty, které je do 
podnikání posunou, resp. více méně vtlačí. I přes to je i u tohoto typu motivace 
vstupu do podnikání od žen třeba určitá dávka odvahy a chuti využít nabízené 
příležitosti. Typické pro tuto motivaci je, že podnikatelka začíná v oboru, ve kterém 
nemá předchozí zkušenosti ani vzdělání, někdy jde i o obor, kde převažují muži 
(autodoprava, obchod s autopotřebami). Neznalost oboru, do kterého tyto 
podnikatelky vstupují, se promítá výrazně do vstupních očekávání a je označována 
samotnými podnikatelkami za důvod počátečního elánu a chuti podnikat.  
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- Manželka, pravá ruka manžela 

 V průběhu výzkumu se ukázala velká důležitost partnera, resp. společníka 
v podnikání. Zhruba polovina žen a mužů, se kterými jsem provedla rozhovory, 
podniká nebo někdy podnikala společně se svým životním partnerem. Nejčastěji jsem 
takovou situaci zaznamenala v rámci tohoto výzkumu, zaměřeného na čtyři obory, 
v oboru doprava a obchod. I když nelze nárokovat prokazatelnou významnost tohoto 
faktu, v oboru doprava jsem při bližším sledování partnerských vztahů, ať už společně 
podnikajících manželů nebo jiných nastavení vztahu životních partnerů a uspořádání 
jejich pracovních a rodinných rolí, odhalila nejčastěji poměrně tradiční genderové 
uspořádání rolí. Tento fakt nejspíše souvisí s oborem, který je typicky mužský a jde 
zde o stereotypně genderový charakter práce (auta - mužskost). Častým nastavením 
rolí v rámci podnikání v dopravě byl vztah manželky, která má na starosti spíše 
administrativní stránku podnikání, a manžela, který se stará více o technické a 
provozní záležitosti. Dále pak vždy záleželo na míře, do jaké byl vztah založen na 
tradičních rolích - muž „hlava firmy/rodiny“, žena, plnící spíše podpůrné funkce. Takto 
vztah pak vypadal podobně jako tomu bývá v případě tradičně genderově založených 
rodin - rozdělení na mužské a ženské role a ženské a mužské práce v rodině. Žena 
pak plní ve firmě roli jen o málo významnější než je řadová administrativní pracovnice, 
i když je často fakticky spolumajitelkou firmy.  

 
- Shrnutí - podnikatelky 

Celkově lze motivační faktory podnikatelek charakterizovat nejlépe jako 
důsledek vztahu k dalším významným lidem v jejich okolí. Důležitost vztahů při vstupu 
do podnikání se pak promítá do celé podnikatelské dráhy žen. Jednoznačně zřejmé je 
to u strategie manželky, která následuje manžela v jeho zájmu a touze podnikat. 
V rámci kombinace práce a rodiny jako motivace k podnikání jde opět o vztahy 
rodinné, a to snaha nešidit starost o děti potažmo o uspořádání rolí ve vztahu 
s partnerem, kdy zcela zřejmě je v takovém případě péče o děti především na bedrech 
ženy. Pokud jde o vstup do podnikání daný určitou mírou náhody nebo nabídnutou 
příležitostí, je tato příležitost také někdy právě rámována vztahem k dalším lidem.  

 
 
Podnikatelé 

Na rozdíl od žen, které zakládají své podnikání často na náhodě, příležitosti 
nebo vztahu s partnerem nebo dalšími lidmi a vstupují tak často do oborů, ve kterých 
nemají výrazné zkušenosti, muži rozvíjejí své podnikání více na základě svých 
zkušeností v určitém oboru. Pokud vstupují do oblasti, kde nemají zkušenosti, 
interpretují toto rozhodnutí jako inovaci a vznik něčeho nového, co na trhu zatím 
chybělo. Navíc ve svých vyprávěních vystupují více samostatně a svá podnikatelská 
rozhodnutí i následné úspěchy přičítají pouze sami sobě. 

 

- Využít zkušeností v oboru a růst nezávisle 

 Velmi silnou motivací podnikatelů byl vstup do podnikání jako celkem logické 
pokračování kariéry např. v důsledku pocitu, že firma, ve které muž získal jako 
zaměstnanec a postupně řídící pracovník zkušenosti, mu již nemůže nabídnout více 
prostoru pro další rozvoj. Tato motivace je spojena s vysokým sebevědomím. V 
argumentaci tedy nejde o vazbu přímo na podnikatelské hodnoty ve smyslu vytvořit 
svou vlastní firmu, svůj vlastní způsob podnikání, ale spíše o vazbu na daný obor, 
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který chci dělat lépe, což mu již dosavadní zaměstnání neumožňuje. Často je tato 
motivace spojená s kritikou předchozího zaměstnavatele, který nevedl firmu dobře, a 
představou, že práci, kterou dělám dobře pro někoho, mohu stejně tak dobře či lépe 
dělat sám pro sebe. 

Jinou dimenzí tohoto typu motivace pak je strach z propouštění (např. při 
restrukturalizaci firem). Pro podnikatele pak je cestou opustit firmu sám a využít svých 
zkušeností a založit ve stejném oboru svou vlastní firmu. Také podnikatelé, kteří do 
podnikání vstoupili, protože původní firma nebo organizace zanikala nebo jí zánik 
hrozil, často založili firmu opět ve stejném oboru, kde mají již dostatečné zkušenosti a 
velmi často přebrali i klienty, které měli v minulosti jako zaměstnanci.  

 
- „Našel jsem díru na trhu“ 

 Významnou strategií vstupu do podnikání mužů, která se zároveň vůbec 
nevyskytla u žen, je vstup s něčím, co na trhu zatím chybí a je dokonce doslovně 
charakterizováno podnikateli vlastními slovy jako „našel jsem díru na trhu.“ U tohoto 
typu motivace se k silnému sebevědomí, kterým byl charakterizován i předchozí 
motivační faktor, přidává výrazně i hodnota individualismu. Charakteristický je důraz 
ve vyprávění o podnikání na to, že vše dokázal on sám, jeho vlastní firma. Ukazuje se, 
že muži se při plánování podnikání přímo často soustředí na hledání něčeho, co na 
trhu chybí nebo není dostatek, na nové technologie či služby. 

  
- Finanční zisk 

Dalšími motivačními faktory, které se objevily u podnikatelů, byla snaha 
vydělat peníze, která však častěji šla ruku v ruce v případě mužů s dalšími faktory, 
než že by šlo o jedinou motivaci ke vstupu do podnikání. 

 
- Shrnutí - podnikatelé 

Motivační faktory ke vstupu do podnikání mužů se velmi často váží na 
předchozí pracovní zkušenost a na snahu se prosadit, která už v zaměstnaneckém 
vztahu nemohla být nadále uspokojena. Muži jsou motivováni potřebou přinést něco 
úplně nového, ale na základě svých předchozích zkušeností a v kombinaci s dalšími 
faktory je pro muže také velmi důležitý finanční profit. 

 
5.5.2 Faktory ovlivňující vstup do podnikání a průběh malého 
podnikání  

 
Výzkum podnikatelských strategií malých a středních podnikatelů, kteří začali 

podnikat zhruba v první polovině (nebo okolo první poloviny) devadesátých let 
minulého století, ukázal, že vstup do podnikání a jeho průběh je ovlivněn genderovými 
rolemi v naší společnosti tak, jak jsou nastaveny pro ekonomickou aktivitu žen a mužů. 
S tím souvisí další aspekt, který není předmětem této studie, ale je třeba ho zmínit, a 
to řízení firmy. U těch podnikatelů a podnikatelek, kteří nejsou jedinými vlastníky 
firmy, je velmi důležité, jaký vztah mají ke svým společníkům, a gender všech 
společníků. Je-li řízení firmy smíšené podle pohlaví, velmi často jsou role, úkoly a 
kompetence rozděleny na principu genderových stereotypů. Toto rozdělení je ještě 
zesíleno, pokud společně podnikají životní partneři. Rozdělení rolí v rodině a 
v podnikání je vzájemně propojeno a jedna oblast se promítá do druhé, tj. ženy často 
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vykonávají servisní a administrativní funkce, muži spíše rozhodují o směru podnikání a 
zabývají se technickými úkoly a finančními rozvahami a investicemi. Zde je však také 
důležitý obor podnikání.  

 Jak jsem ukázala na základě kvalitativního výzkumu, muži se při vstupu do 
podnikání více drží oboru, ve kterém mají předchozí pracovní zkušenosti nebo 
vzdělání. Znalost „terénu“, kontakty s dodavateli a zákazníky představují určitě 
významné výhody při rozjezdu podnikání. U žen se projevil větší důraz na vztahy 
s dalšími lidmi, pokud jde o rozhodování o vstupu do podnikání a pak často začaly 
podnikat v oborech, kde neměly žádné předchozí zkušenosti.  

 Všechny tyto aspekty a jejich zastoupení a další souvislosti v populaci 
podnikatelů a podnikatelek by mohl ověřit další výzkum. 

 
5.5.3 Podnikatelská očekávání a podnikatelská zkušenost  

 

Jaká byla očekávání současných malých podnikatelů, když v devadesátých 
letech zakládali své podnikání? Jaké faktory ovlivnily průběh podnikatelské dráhy? Ve 
výzkumu, který jsem provedla, jsem sledovala podnikatelské dráhy malých a 
výjimečně středních podnikatelů, kteří podnikají sedm let a více. Jsou to podnikatelé 
se zaměstnanci, jejichž počet se ve většině případů pohybuje od dvou do deseti. 
Nesledovala jsem podnikatele, jejichž podniky se za takto dlouhé období rozrostly do 
větších rozměrů. Další výzkum by mohl odhalit rozdíly mezi takovými drahami.  

 Ukázalo se, že velmi důležitým faktorem, který byl přítomen při plánování a 
řízení podnikání u sledovaných podnikatelů a podnikatelek, byla míra rizika, konkrétně 
opatrnost, tendence neriskovat či strach ze ztráty a nebo jednoduše neznalost 
prostředí a nedostatek informací, co je možné si dovolit.  

 Už jsem ukázala, že některé podnikatelky vstupovaly do podnikání v oborech, 
v nichž neměly žádné předchozí zkušenosti nebo vzdělání. Všem podnikatelům a 
podnikatelkám je společné to, že vyrostli ve společnosti, kde samostatně podnikat 
nebylo možné, takže v podstatě všichni vstupovali do zcela nového prostředí. Pokud 
však jde o konkrétní zkušenosti v oboru, analýza dat kvalitativního výzkumu ukázala, 
že ti, kdo vstupovali zcela do nového oboru, si myslí, že tehdy měli přehnaná 
očekávání, spoustu elánu a neznali terén a proto dělali spoustu chyb. Současně také 
nevěděli, co přesně by mohli od podnikání očekávat. Ti, kdo vstupovali do oboru, ve 
kterém měli zkušenosti, si dnes myslí, že se příliš báli a netroufli si na výraznější 
riziko. Při hodnocení své podnikatelské zkušenosti a výsledků, které jim podnikání 
přineslo, se muži a ženy shodují poměrně široce na tom, že podnikání nedotáhli tak 
daleko, jak si na začátku představovali. Ukazuje se, že ženy spíše připisují chybu samy 
sobě a své neznalosti či chybným rozhodnutím, která udělaly, a muži spíše jmenují 
vnější faktory, které nemohli ovlivnit. Toto rozlišení však není kategorické a oba typy 
negativních faktorů se objevovaly u žen i u mužů. 

 Vzhledem k tomu, že výzkum ukázal silný vliv oboru podnikání, bylo by třeba 
provést další výzkum, který by potvrdil zjištění na vzorku, který z hlediska oborů 
podnikání nemůže aspirovat na saturaci a zobecnitelnost jednotlivých kategorií. V další 
části této kapitoly stručně shrnu hlavní negativní faktory, kterým podnikatelé a 
podnikatelky připisovaly svůj určitý neúspěch či problémy v podnikání. Jde o faktory 
podnikatelského prostředí, faktory vnější, na které neměli sami podnikatelé vliv. 
Obecně jde nejvíce o legislativní změny, měnící se podmínky podnikání, např. ve 
vztahu k zaměstnancům, zvyšující se náklady na zaměstnance a v neposlední řadě o 
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zákazníky neplatiče. Podnikatelé a podnikatelky jsou zklamáni tím, že stát nepodpořil 
malé podnikání, a naopak jsou toho názoru, že stát vždy podporoval velké podniky. 
S tím souvisí i nedostatečná legislativa, která by zajistila vymáhání práva (např. 
kontrola zaměstnanců či postih neplatičů) 

Další faktory se liší podle oboru podnikání a kvalitativní výzkum byl zaměřen na 
čtyři obory: obchod, doprava, stavebnictví a služby. V oboru obchod byl nejvíce 
citovaným trendem, který negativně ovlivnil podmínky podnikání, nárůst obchodních 
řetězců a hypermarketů. Malé obchody nebyly schopné jim konkurovat a došlo 
k citelnému snížení jejich obratu. Malých podnikatelů se tyto změny dotkly koncem 
devadesátých let a těsně po roce 2000. Současně s tím na více lokální úrovni je 
velkým problémem malých obchodníků stánkový prodej, který mají na svědomí místní 
zastupitelství tím, že obchodníkům (často vietnamského původu) pronajímají obchodní 
místa někdy i přímo před kamenným obchodem se stejným zbožím.  

 Pokud jde o neplatiče či platební neschopnost, ta nejvíce postihla podnikatele 
s vyšším obratem, obory doprava a stavebnictví. Jejich hlavním problémem, jak 
ukázal výzkum, byla a je jejich závislost na platební morálce zákazníků, ale i 
fungování dalších dodavatelských firem. Pro dopravu pak je specifické zvyšování 
nákladů (např. cena nafty a poplatky na dálnicích). Podnikatelé a podnikatelky 
v těchto oborech také považují jednoznačně za problém vysokou konkurenci spojenou 
s vysokým počtem firem v daném oboru, což dokládají u těchto oborů i statistiky. 
V důsledku toho je těžké najít nejen platící zákazníky, ale i spolehlivé zaměstnance. 

Pokud jde o obor služby, ten je příliš široký na to, aby bylo možné zobecňovat 
v rámci kvalitativního výzkumu, který jsem provedla, ale důležitým motivem zde byl 
fakt, že Čechy jsou malá země a názor, že proto je zde malý potenciál zisku na 
nabízených službách. 

 Rozsah výzkumu a jeho zaměření především na motivace ke vstupu do 
podnikání nedovolil srovnání v reflexi podmínek podnikatelského prostředí mezi 
podnikateli a podnikatelkami. Důležitou roli zde totiž hrají i rodinné firmy či 
podnikatelské páry a rozvoj podnikání již není závislý pouze na osobním rozhodnutí 
jednotlivce v těchto firmách. Pro podrobné zmapování této oblasti by bylo potřeba 
provést další výzkum. 

 

5.6 Kombinace podnikatelského a soukromého života 
malých podnikatelů a podnikatelek  

 

Malé podnikání představuje typ ekonomické aktivity, při které lze jen těžko 
oddělovat pracovní a soukromý život. Není to jen proto, že podnikatelské riziko je 
příliš osobní záležitostí, při které je často dán všanc rodinný majetek, a podnikatelé 
riskují životní úroveň domácnosti, ale také proto, že podnikatel či podnikatelka 
sám/sama rozhoduje o své pracovní době a místě podnikání a velmi často jsou do 
podnikání zapojeni další členové rodiny. Malí podnikatelé často začínají podnikat přímo 
ze svých domácností. Téma kombinace pracovního a soukromého života podnikatelek 
a podnikatelů se stalo ústředním tématem kvalitativního výzkumu, který jsem 
provedla. Ukázalo se, že postoj k tomuto tématu a přímo vztah těchto sfér je 
významně strukturován podle genderu. Tuto kapitolu proto rozdělím na dvě poloviny a 
ukáži, které jsou nejvýznamnější strategie kombinace pracovního a soukromého života 
u podnikatelek a podnikatelů zvlášť. 
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Mezi podnikateli a podnikatelkami jsem našla významné odlišnosti mezi 
chápáním významu a role rodiny v životě a ve způsobu integrace rodinného a 
podnikatelského života do jednolitého celku. Strategiemi kombinace práce a rodiny u 
podnikatelů a podnikatelek, kteří mají rodinu, a těch je v souboru rozhovorů většina, 
rozumím způsoby argumentace individuálního pojetí rodiny, zejména jejího významu, 
a vyprávění o osobní angažovanosti na péči, práci a organizaci v rámci chodu 
domácnosti.  

 
Hlavní strategie kombinace práce a rodiny v životě podnikatelů a podnikatelek lze 
shrnout: 

ženy muži 
rodina jako nejvyšší hodnota samostatnost dětem prospívá 
podnikání jako strategie kombinace práce a rodiny péče o děti je záležitostí matky 
šidit rodinu a zvládat podnikání podnikatel jako aktivní otec 
 podnikání jako strategie kombinace práce a rodiny 

   
 

Podnikatelky 

Kombinace práce a rodiny představuje integrální součást ženské podnikatelské 
strategie a je dokonce častým motivem vstupu žen do podnikání, jak jsem ukázala 
výše. Podnikání ženám často umožňuje lépe skloubit pracovní a rodinné role a to do 
značné míry i proto, že řízení podniku má hodně společného s řízením domácnosti, což 
je výhodou pro ženy, které mohou v podnikání uplatnit schopnosti, které jsou od nich 
primárně vyžadovány v domácnosti. Závisí samozřejmě na míře samostatnosti a 
nezávislosti v rozhodování, která je dána zejména strukturou podniku, který buď žena 
řídí sama nebo společně s další/mi osobou/ami.  

 
- Rodina - nevyšší hodnota? 

 Pojetí rodiny jako hodnoty, která stojí pro ženu nejvýše, se objevilo u naprosté 
většiny podnikatelek a zřejmě u všech, které mají děti. Zde nezáleží na tom, zda je 
jedinou majitelkou firmy nebo jde o firmu rodinnou. Fakt, zda podnikatelka považuje 
rodinu za nejdůležitější životní hodnotu, není také vůbec závislý na tom, jak rozděluje 
svůj čas mezi domácnost, péči o děti a podnikání. Důležité je, že u podnikatelek se 
objevuje potřeba zdůrazňovat rodinu jako hodnotu na prvním místě, kterou jsem u 
podnikatelů mužů neodhalila. To je nejspíše způsobeno potřebou argumentace své 
vysoké pracovní vytíženosti a nutností ospravedlnit nedostatek času pro rodinu nebo 
vůbec své podnikatelské ambice, které jsou u mužů na rozdíl od žen považovány za 
samozřejmé. Způsobem vyprávění, které významně vyzdvihuje význam rodiny nad 
hodnoty práce, zisku a podnikatelského úspěchu, tak podnikatelky nejspíše popisují 
představu, o které jsou přesvědčeny, že je od žen společností očekávána, a to i od 
vysoce pracovně vytížených podnikatelek. Možná právě v důsledku svého vysokého 
pracovního nasazení cítí tím více potřebu zapadnout do této představy alespoň svou 
argumentací.  

 
- Podnikání jako strategie kombinace práce a rodiny 

 Všechny ženy v souboru podnikatelek vstupovaly do podnikání již s nějakou 
zaměstnaneckou zkušeností. V rámci podnikání pak pokračují v pro ně běžné strategii 
zkombinovat pracovní a rodinné povinnosti. Tato strategie je pak i součástí podnikání 
žen, které mají děti, součástí řízení firmy. Nemocnost dětí a dokonce jejich biologické 
hodiny jsou faktory, které výrazně ovlivňují podnikání a jakékoli zaměstnání převážně 
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žen, protože v naší společnosti pořád není běžné, aby péče o děti zasahovala do 
pracovního života mužů. Pokud jsou děti nemocné, zůstávají doma matky a stejně tak 
to platí i pro podnikatelky. Z vyprávění podnikatelek je patrné, že řešení takových 
problémů leží většinou na ženách samotných, i když jejich partneři také podnikají 
nebo dokonce podnikají společně se svou partnerkou v jedné firmě. Zároveň podnikání 
může představovat řešení napětí mezi pracovními a rodinnými povinnostmi. Jak už se 
ukázalo při analýze motivací ke vstupu do podnikání, možnost kombinovat práci a 
rodinu je významným motivačním faktorem žen. Nejde totiž jen o flexibilitu v 
organizaci času, která je v rámci podnikání plně v kompetenci ženy, jde i o místo 
podnikání. Velká část podnikatelů začínala s podnikáním v místě bydliště, a proto i 
toto nastavení, kdy měli děti vlastně „na pracovišti“, jim umožňovalo mít neustálý 
přehled a lépe propojit chod domácnosti s chodem podniku.  

 
- Šidit rodinu a zvládat podnikání nebo naopak? 

 Podnikání se sice ukazuje jako dobrá strategie, jak kombinovat práci i rodinu, 
aniž by byla žena závislá na zaměstnavateli a formě flexibility, kterou jí umožní, nebo 
na typu práce, zda je kombinovatelná s péčí o děti, ale neznamená to, že strategie 
podnikání a její kombinace s rodinou je lékem na pocit, že rodina trpí tím, že matka se 
věnuje zároveň náročné práci, jakou podnikání je. Možnost lépe organizovat vztah 
podnikání a rodinných závazků, povinností, práce a péče zcela neřeší problém tenze, 
kterou ženy mezi těmito sférami pociťují. Podnikání totiž, i když dává velkou míru 
flexibility, je na druhou stranu v naprosté většině případů časově náročnější než pozice 
zaměstnankyně. Zejména v začátcích, jak vyplývá z vyprávění podnikatelek, vyžaduje 
řízení podniku významnou časovou angažovanost, která se projeví nedostatkem času 
pro rodinu a děti. Podnikatelky zažívají napětí a pocit, že v čase, kdy se věnují 
podnikání šidí rodinu a naopak. Významný rozdíl je však v tom, že podnikatelka ví, že 
toto uspořádání je „její vlastní volba,“ která není závislá na zaměstnavateli. Fakt, že 
zvládat práci v domácnosti a péči o děti je v českých domácnostech převážně 
záležitostí žen, však není individuální rozhodnutí žen, ale je výsledkem vyjednávání 
mezi partnery a působení sociální kontroly společnosti, která tyto role od žen očekává. 

 Podnikatelky někdy dospívají až k pocitu, že ne vždy plní roli matky ideálně. 
Důležité je také, co je pro každou konkrétní podnikatelku obsahem role správné či 
ideální matky. Někdy jde o čas strávený s dětmi, ale protože podnikatelkám se času 
nedostává, argumentují spíše ve smyslu kvality vztahu a výchovy a množství času, 
který s dětmi stráví, nepovažují za rozhodující. Naprostá většina podnikatelek - matek 
- se shodla na tom, že nedostatek času je problémem a způsobuje překážku, aby se 
mohly dětem věnovat podle svých přestav. Z nedostatku času pak plyne nervozita a 
stres, kdy výsledkem je i nervózní chování k dětem. 

 Zajímavé je, že při vyprávění o problémech, které kombinace mateřské a 
podnikatelské role přináší, podnikatelky pouze výjimečně zmiňují své partnery - otce 
svých dětí a jejich role a závazky vůči dětem. Podnikatelky tak berou téměř veškerou 
odpovědnost za péči o děti na sebe a svým projevem ukazují, že tento postoj 
k matkám obecně očekávají i od společnosti. 

 
 
Podnikatelé 

 Podnikatelé se z hlediska argumentace významu rodiny ve svém životě rozdělují 
na ty, kteří se kombinací podnikání a rodiny nezabývají a péči o domácnost a děti 
nechávají zcela na své partnerce a na ty, kteří si minimálně uvědomují, že by vztah 



5. Generová diferenciace motivací vstupu do podnikání, kombinace pracovního a 
rodinného života a faktorů rozvoje malého podnikání v ČR 
 
 

 203 

mezi svými podnikatelskými a rodinnými závazky měli nějakým způsobem řešit. Ti, 
kteří se domácnosti a dětem nevěnují téměř vůbec, argumentují nízkou potřebou péče 
a dohledu rodičů ze strany dětí nebo v duchu stereotypů o tom, že domácnost a péče 
o děti by měla být záležitostí ženy. V souboru však byli i tací, kteří se dětem věnovat 
chtějí a uvědomují si, že jejich přítomnost a péče je pro děti důležitá a zároveň 
vyjadřují i touhu užít si svých dětí a radosti z jejich výchovy a růstu.  

 
- Samostatnost, která dětem prospívá 

 Podnikatelé a podnikatelky nemají při rozvoji podnikání dostatek času na péči o 
děti. Zatímco podnikatelky tento problém zažívají jako selhání a šizení péče o děti, 
kterou by “správná matka” měla vykonávat, podnikatelé v rolích otců situaci obracejí a 
vyzdvihují pozitivum samostatnosti dětí, které nejsou závislé na rodičích. Na druhou 
stranu z vyprávění podnikatelek plyne, že ženy si nepřipustí, že by děti byly natolik 
samostatné, aby nepotřebovaly jejich přítomnost a péči, aniž by jim to ublížilo. 

 Podnikatelé se ve svém pojetí rodičovství a míry péče o děti zcela odlišují od 
podnikatelek. Zatímco podnikatelky téměř vůbec neberou v úvahu osobnostní 
vlastnosti dětí a individuální potřebu péče a času jim věnovaného a mají svou zcela 
jasnou představu o tom, že dětem je třeba se věnovat a být jim správnou matkou, 
podnikatelé ospravedlňují svou nepřítomnost doma a nedostatek času na děti právě 
nízkou potřebou dětí po přítomnosti rodičů. Zdůrazňují, že nezáleží na míře, v jaké se 
rodiče dětem věnují, ale spíše na povaze dítěte, jak jeho vývoj a výchova dopadne. 
Velká část podnikatelů zdůrazňuje bezproblémovost jejich vlastních dětí, jako by 
vůbec rodičovskou péči nepotřebovaly. 

 Podnikatelé se na této argumentaci nedostatku času pro péči o děti výrazně 
shodují. Tvrdí, že to, že netráví s dětmi mnoho času, přispívá k samostatnosti dětí, 
která jim významně prospívá.  

 
- Péče o děti - záležitost matky 

 Dokonce i v situaci, kdy podnikají společně manželé, je starost o děti a 
domácnost velmi často zcela v rukou ženy. V podnikatelských životních partnerstvích 
je velmi výrazně přítomný stereotyp o tom, že muž má vydělávat peníze a žena se 
starat o děti a domácnost, a to i v situaci, kdy žena je společnicí - spolumajitelkou 
firmy a tráví ve firmě stejný podíl času a podnikání je zhruba stejně náročné pro oba 
partnery. Takové rozdělení práce pak dále zpětně ovlivňuje argumentaci podnikatelů 
v tom, že snižují důležitost role své partnerky v podnikání a tvrdí, že role jejich 
partnerky v podnikání nikdy nebyla tak náročná na čas ani odpovědnost, a proto má 
prostor věnovat se dětem a domácnosti. Starost o děti je v naprosté většině 
domácností podnikatelů a podnikatelek záležitostí ženy.  

 
- Podnikatel jako aktivní otec 

 Zcela odlišnou strategií od dvou předchozích, kdy se podnikatelé jako otcové 
více méně distancovali od zátěže péče o děti a řešení vztahu mezi podnikáním a 
rodinnými povinnostmi, je strategie některých dalších podnikatelů, kteří si uvědomují, 
že podnikání jim bere možnost být se svými dětmi, věnovat se jim a přispívat k jejich 
vývoji. Péči o děti a jejich výchovu považují za důležitou a mají zájem se na ní 
významně podílet. Tato strategie je společná určité skupině podnikatelů, kteří se od 
ostatních odlišují věkem. Většinou jim je do 40 let a mají malé děti a nezáleží na tom, 
zda je jejich partnerka spolumajitelkou firmy nebo má jiné zaměstnání a ani na jeho 
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náročnosti. Tito muži považují svou účast na péči o děti za důležitou. Výrazně 
argumentují tak, že si nechtějí nechat ujít čas, kdy mohou být se svými dětmi. 
Podnikatelský úspěch jim za to nestojí.  

 
- Podnikání jako strategie kombinace práce a rodiny 

 Někteří podnikatelé stejně jako však mnohem větší část podnikatelek 
zdůrazňují výhodu v podnikání v tom, že jsou svobodní v organizaci času a úkolů, což 
jim umožňuje lépe kombinovat podnikání s péčí o děti. Tito muži se opět odlišují od 
podnikatelů, kteří zdůrazňovali neslučitelnost času na děti a podnikání, a ukazují, že je 
spíše individuální volbou fakt, zda podnikatel má nebo nemá čas na rodinu. Jde zřejmě 
zejména o osobní hodnotové priority. Na jednu stranu totiž všichni podnikatelé 
zdůrazňují svobodu, jakou jim podnikání dává a kterou je možné vyjádřit slovy: „když 
nebudu chtít, tak nemusím.“ Na podnikání zdůrazňují jako výhodu to, že jim nikdo 
neurčuje, že musí v práci strávit přesně 8 hodin. Důsledkem však je to, že se většina 
podnikatelů „svobodně“ rozhodne, že podnikáním stráví mnohem více času (10 - 14 
hodin denně). Důležitý je u nich pocit svobody, i když většinou svou práci nevypustí a 
svobodu tak prakticky nevyužijí. Za příčinu nedostatku času na rodinu a děti pak 
považují náročné podnikání, do kterého však většinou vstoupili proto, aby „byli svými 
vlastními pány.“ Podnikání jako strategie kombinace práce a rodiny tak představuje 
spíše než realitu podnikatelů, určitou hypotetickou možnost. Rozdíl v pojetí této 
strategie ženami a muži tak reflektuje genderové stereotypy rolí žen a mužů v naší 
společnosti, kde nejdůležitější rolí muže v rodině je být aktivní v placeném zaměstnání.  

 

5.7 Shrnutí  
 
- Zkoumání podnikatelského prostředí z hlediska genderové struktury společnosti a 

trhu práce a zkoumání podnikatelských strategií z hlediska genderu není dosud 
v ČR rozvinuto. 

- Genderová struktura oborů podnikání do značné míry kopíruje genderové 
nerovnosti na trhu práce celkově. 

- Podnikatelské prostředí v ČR má svá významná specifika (vzhledem k přerušení 
možnosti samostatně podnikat na dlouhé období zhruba 40 let), která souvisí 
s vývojem struktury zaměstnanosti podle pohlaví a s vývojem rodiny v naší 
společnosti. 

- Zhruba desetina zaměstnaných žen a pětina zaměstnaných mužů jsou 
v současnosti podnikateli; ženy tvoří zhruba čtvrtinu všech podnikatelů v národním 
hospodářství. Odvětvová struktura podnikání podle pohlaví se od počátku 
devadesátých let vyvíjela a v současnosti do značné míry kopíruje segregaci trhu 
práce podle pohlaví celkově.  

- Mezi podnikatelkami vždy dominovala skupina se středním vzděláním s maturitou, 
mezi podnikateli byla a je nejsilnější skupina se středním vzděláním bez maturity. 
Nejrychleji rostoucí vzdělanostní skupinou mezi podnikateli jsou vysokoškolačky. 

- Lepší možnost kombinace práce a rodiny je hlavní podnikatelskou strategií českých 
malých podnikatelek. Nejsilnější strategií mužů k malému podnikání je strategie 
přinést na trh něco úplně nového nebo novým způsobem. Dalšími strategiemi žen 
jsou: seberealizace, nezávislost, víra ve vlastní schopnosti; neplánovaně – náhoda, 
příležitost; manželka, pravá ruka manžela. Dalšími motivačními faktory ke vstupu 
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do podnikání mužů jsou: využít zkušeností v oboru a sítí známostí a růst nezávisle; 
finanční zisk.  

- Strategie spojení práce a rodiny je klíčovou determinantou zejména malého 
podnikání žen. Malé podnikání žen se ukázalo jako více závislé na vztazích 
s blízkými lidmi a ženy vstupovaly i do oborů, kde neměly zkušenosti ani vzdělání. 
Muži se více drželi oborů, ve kterých již dříve působili. 

- Při hodnocení své podnikatelské dráhy tito podnikatelé a podnikatelky, kteří svůj 
podnik rozvíjejí minimálně sedm let, nejčastěji zaznělo určité zklamání 
z nenaplněných očekávání. Zřejmě proto, že naprosto všem byla společná 
neznalost prostředí podnikání, fakt, že polovinu života prožili ve společnosti, kde 
podnikat nebylo možné, ale také v důsledku reflexe drah dalších podnikatelů, kteří 
své podniky vynesli do vyšší kategorie (střední, velký podnik), v současnosti svůj 
přístup hodnotí jako příliš opatrný. Hlavní negativní vliv však většina podnikatelů a 
podnikatelek vidí ve špatně nastaveném podnikatelském prostředí. Nejvíce byl 
zmiňován nedostatek legislativy příznivé podnikání (např. ve vztahu 
k zaměstnancům, zvyšující se náklady na zaměstnance, neplatící zákazníci).  

- Další faktory, ovlivňující rozvoj a průběh malého podnikání pak jsou specifické 
podle oboru podnikání a pro jejich detailní zmapování by bylo třeba provést další 
výzkum.  

- Důležitým faktorem v rozvoji podnikání v ČR je také fakt, že část malých podniků 
byla založena životními partnery (manželi) a rozdělení rolí v domácnosti se pak 
výrazně promítalo do rozdělení kompetence a struktury řízení ve společném 
podnikání. 

- Strategie kombinace pracovního a rodinného života jsou velmi důležitou součástí 
podnikatelských strategií malých podnikatelů a podnikatelek. Kromě faktu, že 
možnost lépe kombinovat pracovní a rodinné závazky je hlavním důvodem, proč 
ženy zakládají malé podnikání, jsem identifikovala tyto hlavní strategie, které se 
velmi často prolínaly v rámci jedné podnikatelské dráhy žen: rodina jako nejvyšší 
hodnota; šidit rodinu a zvládat podnikání? U mužů převládala strategie vysvětlovat 
svou vysokou pracovní vytíženost a nedostatek pozornosti a času, který věnují 
rodině a dětem těmito důvody: samostatnost dětem prospívá; péče o děti je 
záležitostí matky. Malá část podnikatelů však volila strategie odlišné: podnikatel 
jako aktivní otec, podnikání jako strategie práce a rodiny. 
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Příloha 

 
Tabulka č. 1 Podnikatelé v civilním sektoru NH podle nejvyššího dosaženého 
vzdělání a pohlaví v tis. osob a srovnání 1993–2004 

rozdíl 
2005–1993 2005–2004 

 

1993 1995 2000 2004 2005 
abs. 
v tis. 

v % 
abs. 
v tis. 

v % 

ženy 123,6  156,9  188,3  200,0  188,5 64,9  152,5  -11,6  -5,8  
vzdělání:                  
základní a bez vzdělání 12,2  11,8  11,1  7,1  6,9 -5,3  56,4  -0,2  -2,8  
střední bez maturity 45,2  56,7  59,4  59,3  54,1 9,0  119,8  -5,2  -8,7  
střední s maturitou 47,8  60,5  85,5  91,6  89,3 41,5  186,7  -2,4  -2,6  
vysokoškolské 18,5  27,9  32,3  42,0  38,3 19,8  206,9  -3,7  -8,9  
muži 315,2  405,5  494,0  560,7  539,7 224,6  171,3  -21,0  -3,7  
vzdělání:                  
základní a bez vzdělání 14,7  16,2  19,9  13,8  10,2 -4,5  69,5  -3,6  -26,2  
střední bez maturity 141,9  179,5  231,7  272,0  256,0 114,1  180,4  -16,0  -5,9  
střední s maturitou 101,4  135,6  159,0  175,4 171,3  74,0  173,0  4,1  2,4  
vysokoškolské 57,0  74,2  83,3  98,1 103,4  41,1  172,1  -5,4  -5,2  

Zdroj: Zaostřeno na ženy a na muže. Praha: ČSÚ, 2006 
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